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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/02/2018 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........8 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO...............6 MINUTOS
3. PARTIDO VERDE........................................................6 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........8 MINUTOS
5. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......32 MINUTOS

ORDEM DO DIA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26.02.2018

I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 261/2017 (MENSAGEM Nº
109/17), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE
PRORROGA A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
À CONTA DO “PROGRAMA MARANHÃO JUROS ZERO”, QUE
TEM COMO OBJETIVO INCENTIVAR O
EMPREENDEDORISMO, ALAVANCAR O INVESTIMENTO
PRODUTIVO E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA NO ESTADO. - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
EM CONFORMIDADE COM O § 1º DO ART. 6º DA
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 450/04. – RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM.

II – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

2. REQUERIMENTO Nº 014/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER NA FORMA
REGIMENTAL QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA
ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO EXCELENTÍSSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, SENHOR
CLAYTON NOLETO, SOLICITANDO-LHES QUE ENCAMINHE
A ESTA CASA, TODAS AS CÓPIAS DOS CONTRATOS
REFERENTES Á OBRA (PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO
ASFÁLTICA E TAPA-BURACOS) DA MA-006, O PROCESSO
ADMINISTRATIVO VINCULADO AO CITADO CONTRATO,
BEM COMO O DEVIDO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE
A OBRA EM QUESTÃO, COMO CÓPIAS DE TODAS AS NOTAS
FISCAIS E AFINS. INDEFERIDO - O AUTOR RECORREU DA
DECISÃO DA MESA AO PLENÁRIO, CONFORME O ART. 159
DO REGIMENTO INTERNO. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  22/02/2018, POR FALTA DE
QUORUM REGIMENTAL, JÁ COM O ENCAMINHAMENTO
DO AUTOR E DA DEPUTADA NINA MELO.

3. REQUERIMENTO Nº 020/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR
ANTÔNIO MIOTTO, GENERAL DO EXÉRCITO DA
AMAZÔNIA, PARABENIZANDO-O PELA DOAÇÃO DE UM
LOTE DE 3.000 (TRÊS MIL) CARTUCHOS CALIBRE 380, AO
COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS-MA,
REALIZADA NO DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA DE 19 E 22/02/2018, POR FALTA
DE QUORUM  REGIMENTAL.

4. REQUERIMENTO Nº 021/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO SENHOR
EDUARDO DOS SANTOS, PRESIDENTE DA ESCOLA DE
SAMBA ACADÊMICOS DO TATUAPÉ, PARABENIZANDO-O

PELO TÍTULO DE BICAMPEÃ DO CARNAVAL DE SÃO PAULO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA DE 19 E 22/02/2018, POR FALTA
DE QUORUM  REGIMENTAL.

5. REQUERIMENTO Nº 022/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO CORONEL
MARCUS VINICIUS, COMANDANTE DO 24ºBIL,
PARABENIZANDO-O PELA DOAÇÃO DE UM LOTE DE 3.000
(TRÊS MIL) CARTUCHOS CALIBRE 380, AO COMANDO DA
GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA), REALIZADA NO
DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA
DE 19 E 22/02/2018, POR FALTA DE QUORUM  REGIMENTAL.

6. REQUERIMENTO Nº 023/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE SEJA
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO AO GENERAL
DE EXÉRCITO EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BÔAS,
PARABENIZANDO-O PELA DOAÇÃO DE UM LOTE DE 3.000
(TRÊS MIL) CARTUCHOS CALIBRE 380, AO COMANDO DA
GUARDA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS (MA), REALIZADA NO
DIA 9 DE FEVEREIRO DE 2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA
DE 19 E 22/02/2018, POR FALTA DE QUORUM  REGIMENTAL.

7. REQUERIMENTO Nº 034/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE LEI Nº 018/2018, DE SUA AUTORIA, QUE CONSIDERA
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MARANHÃO OS
BLOCOS TRADICIONAIS MARANHENSES EM ATIVIDADE NO
ESTADO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA  SESSÃO ORDINÁRIA DE  22/02/2018,
POR FALTA DE QUORUM  REGIMENTAL.

8. REQUERIMENTO Nº 035/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO SOUSA NETO, REQUER QUE APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA  TRANSFERIDA A SESSÃO SOLENE DE
ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO SENHOR CLÉLIO SILVEIRA FILHO,
DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018 (SEXTA-FEIRA) PARA O
DIA 25 DE ABRIL DO MESMO ANO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA  SESSÃO
ORDINÁRIA DE 22/02/2018, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL.

9. REQUERIMENTO Nº 036/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 010/2017, DE SUA AUTORIA, DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO
DE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JACKSON LAGO”
PARA TEREZINHA RÊGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

10. REQUERIMENTO Nº 037/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA NºS 004 E 005/18, DE SUA AUTORIA,
CONCEDENDO TÍTULOS DE CIDADÃOS MARANHENSES.

III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 038/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINICIUS LOURO, REQUER QUE DEPOIS DE
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OUVIDA A MESA, SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O
PROJETO DE RESOLUÇÃO  Nº 053/2017, DE SUA AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 26/02/2018 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 023/18, de autoria do Senhor

Deputado Sousa Neto, que considera de Utilidade Pública a Associação
de Moradores da Nova Jerusalém Santa Inês – MA, com sede e foro no
Município de Santa Inês – MA, no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 021/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos
valores arrecadados com leilões de apreensão de veículos no Estado do
Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 022/18, de autoria do Senhor
Deputado Josimar de Maranhãozinho, que considera de Utilidade
Pública a Associação de Moradores da Nova Jerusalém e Eurico Galvão
– AMNJEG, no Município de Santa Inês – MA.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 006/18,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Bequimão” ao Senhor Carlos Alessandro Rodrigues Assis.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/18,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Ronald Alexandre Camilo.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008/18,
de autoria da Senhora Deputada Valéria Macedo, que concede o Título
de Cidadã Maranhense à Senhora Miguelina Paiva Vecchio e dá
outras providências.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLAYIVA Nº 009/18,
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a alteração na Estrutura
Administrativa DA Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/18, de
autoria da Mesa Diretora, que extingue a concessão de auxílio-moradia
aos Deputados da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão,
revogando as disposições do Decreto Legislativo nº 448/2014.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 018/18, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão os Blocos Tradicionais Maranhenses em atividades no
Estado.

2. PROJETO DE LEI Nº 019/18, de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que estabelece diretrizes para a criação do
“Programa Inspirar”, de estímulo à divulgação de experiências bem
sucedidas de estudantes e professores egressos do ensino médio e
técnico-profissionalizante no Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 22 DE FEVEREIRO DE
2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia vinte e dois de fevereiro de dois mil
e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Macêdo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do
Pindaré, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,

Fernando Furtado, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Júnior Verde, Nina
Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira,
Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e
Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Edivaldo Holanda,
Francisca Primo, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Léo
Cunha, Max Barros, Paulo Neto, Rigo Teles, Sérgio Frota e Stênio
Rezende.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Convido o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura da
Ata da Sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO (lê Ata e Texto Bíblico) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 023 / 18

Considera de Utilidade pública a Associação de
Moradores da Nova Jerusalém Santa Inês-MA
Com sede e foro no Município de Santa Inês-MA,
no Estado do Maranhão

Art. 1º-Fica considerada de utilidade pública, o Associação de
Moradores da Nova Jerusalém, com sede e foro no Município Santa
Inês-MA, no Estado do Maranhão.

Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN” 07 de fevereiro 2018 - Sousa Neto -
Deputado Estadual.

REQUERIMENTO Nº 033 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, que seja realizada audiência pública, em parceria com
o Tribunal de Contas do Estado – TCE, no dia 26 de fevereiro de 2018,
às 10 horas, no TCE. A audiência tem como objetivo discutir sobre a
PEC Nº2/2018, que está em tramitação na Assembleia Legislativa e
cria limites para a atuação do Tribunal no caso da edição de normas que
tenham força de lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de fevereiro de
2018. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 22/02/2018

REQUERIMENTO Nº 036 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder
Legislativo, requeiro a Vossa Excelência que submeta à apreciação do
Plenário desta Casa, a aprovação do Regime de Tramitação de
Urgência, para discussão e votação, em Sessão Extraordinária, a
realizar-se logo após a presente Sessão, do Projeto de Decreto
Legislativo n.º 010/2017, de minha autoria, o qual dispõe sobre a
“Concessão de Medalha do Mérito Legislativo Jáckson Lago para
Terezinha Rêgo e dá outras providências”.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 21 de fevereiro de 2018. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual (PDT)

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.02.18
EM: 23.02.18

REQUERIMENTO Nº 037 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência as seguintes
Proposições de Resolução que concede Título de Cidadão Maranhense
a MARIA DALVA DE MEDEIROS, ARMELINDO FERRARI
JÚNIOR, MARIA DALVANIR DE OLIVEIRA MOTA.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 20 DE FEVEREIRO DE
2018. - PROFESSOR MARCO AURÉLIO -  Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.02.18
EM: 23.02.18

INDICAÇÃO Nº 039 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, com cópia para o
Excelentíssimo Secretário de Estado de Agricultura Familiar,
Sr. Adelmo Soares, solicitando 01 (um) kit de irrigação para o Povoado
Mucambinho, localizado no município de Buriti de Inácia Vaz/MA,com
vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar.

Sabe-se que, no Brasil, a agricultura familiar, como é o caso da
agricultura praticada naquela região, constitui a maior parte da
agricultura nacional e tem papel crucial na economia de muitos
municípios, sendo os pequenos produtores e seus familiares
responsáveis por inúmeros empregos no comércio e nos serviços
prestados nas pequenas cidades.

Para viabilizar a agricultura familiar, torna-se imprescindível a
disponibilização do kit de irrigação, tendo em vista que os produtores
rurais que possuem como fonte de renda alternativa a produção agrícola/
agropecuária - investindo desta forma na agricultura familiar - dependem
deste para facilitar o manuseio da terra, resultando na maior
produtividade e na diminuição dos custos para as famílias que dela
dependem e garantindo-lhes melhoria na renda e qualidade de vida.

Ademais, o fortalecimento do setor produtivo, permite integrar
os produtores a cadeia de agronegócios, agregando valor ao produto e
à propriedade, através da modernização do sistema produtivo,
sobretudo em períodos de estiagem, garantindo a oferta de alimentos
em escala durante todo o ano.

Desta forma, a viabilização de 1 (um) kit de irrigação, como
forma de assistência e apoio aos pequenos produtores e cooperados,
proporcionará melhores condições para garantirem o plantio, e
consequentemente, aumentarem a eficiência no cultivo, reduzindo tempo
e risco de perdas no processo produtivo, permitindo assim, uma melhor
qualidade de vida que contemplará os anseios dos moradores daquela
região, concedendo ainda uma melhor infraestrutura para o município
elencado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 08 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 040 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, com cópia para o
Excelentíssimo Secretário de Estado de Agricultura Familiar,
Sr. Adelmo Soares, solicitando 01 (um) kit de irrigação para o Povoado
Bom Jesus, localizado no município de Buriti de Inácia Vaz/MA, com
vistas ao desenvolvimento da agricultura familiar.

Sabe-se que, no Brasil, a agricultura familiar, como é o caso da
agricultura praticada naquela região, constitui a maior parte da
agricultura nacional e tem papel crucial na economia de muitos
municípios, sendo os pequenos produtores e seus familiares
responsáveis por inúmeros empregos no comércio e nos serviços
prestados nas pequenas cidades.

Para viabilizar a agricultura familiar, torna-se imprescindível a
disponibilização do kit de irrigação, tendo em vista que os produtores
rurais que possuem como fonte de renda alternativa a produção agrícola/
agropecuária - investindo desta forma na agricultura familiar - dependem
deste para facilitar o manuseio da terra, resultando na maior
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produtividade e na diminuição dos custos para as famílias que dela
dependem e garantindo-lhes melhoria na renda e qualidade de vida.

Ademais, o fortalecimento do setor produtivo, permite integrar
os produtores a cadeia de agronegócios, agregando valor ao produto e
à propriedade, através da modernização do sistema produtivo,
sobretudo em períodos de estiagem, garantindo a oferta de alimentos
em escala durante todo o ano.

Desta forma, a viabilização de 1 (um) kit de irrigação, como
forma de assistência e apoio aos pequenos produtores e cooperados,
proporcionará melhores condições para garantirem o plantio, e
consequentemente, aumentarem a eficiência no cultivo, reduzindo tempo
e risco de perdas no processo produtivo, permitindo assim, uma melhor
qualidade de vida que contemplará os anseios dos moradores daquela
região, concedendo ainda uma melhor infraestrutura para o município
elencado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 08 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 041 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino, com encaminhamento para o Exmo. Secretário de
Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, e o CMT
Geral da Policia Militar do Maranhão, Sr. José Frederico Gomes
Pereira, solicitando, com a maior brevidade possível, a
disponibilização de 1 (uma) viatura policial para o município de Duque
Bacelar/MA.

Com uma população de aproximadamente 11.015 (onze mil e
quinze) habitantes (Censo 2014), o município de Duque Bacelar
enfrenta atualmente um aumento nos índices de criminalidade. Mazela
esta que acomete as grandes cidades, mas que migrou para os
municípios, causando uma insegurança em todos os estados.

Desse modo, objetivando a prevenção e combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessária a disponibilização de viatura traçada para
policiamento ostensivo ao município de Duque Bacelar/MA, a fim de
contribuir para uma melhora na qualidade de vida dos moradores do
referido município que sofrem com a insegurança causada pelo aumento
da criminalidade e o contingente reduzido de policiais, bem como pela
inexistência de policiamento adequado e suficiente ao atendimento da
população.

Cumpre ressaltar que alguns povoados pertencentes ao
município de Duque Bacelar, possuem difícil acesso, haja vista as
condições de algumas estradas que se encontra pirraçada, em acelerado
processo de degradação do solo. Tal situação prejudica o deslocamento
as regiões mais longínquas, bem como dificulta a atuação dos policiais,
principalmente em época de chuva, já que as viaturas existentes, que
são de pequeno porte, não chegam com facilidade em certas áreas.

Considerando que as viaturas policiais são essenciais para a
organização e mobilidade da polícia, sendo amplamente utilizadas para
todos os tipos de operações executadas por qualquer departamento de
polícia, a disponibilização de viatura policial para o referido município
irá oferecer mais segurança à população, uma vez que estas
potencializam a ação policial de maneira ostensiva, sendo essencial
para o combate a violência nas ruas, justificando assim a presente
indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 20 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 042 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Edvaldo
Holanda Júnior, com encaminhamento para o Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo,
solicitando, com a maior brevidade possível a pavimentação das ruas
do Residencial Francisco Lima.

O Residencial Francisco Lima, fica localizado na zona rural de
São Luís, próximo ao Povoado Tjipuru. Trata-se de um bairro
predominantemente carente, e que desde sua fundação, padece com a
falta de infraestrutura, necessitando de algumas intervenções, como a
construção de um sistema simplificado de abastecimento de agua e a
pavimentação asfáltica de suas ruas.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do Residencial Francisco Lima,
solicitamos por meio desta Indicação a pavimentação das vias do bairro,
que atualmente encontram-se intrafegável, devido à grande quantidade
de buracos, erosões, poeira e lama, principalmente, durante o período
chuvoso.  Em razão disso, as famílias que residem naquela localidade
sofrem diversos transtornos, como por exemplo a dificuldade de
locomoção de pedestres e meios de transporte, entre outros.

Ademais a implantação de uma melhor infraestrutura viária no
Residencial Francisco Lima irá oferecer mais segurança, bem como
contribuirá para uma melhora significativa nas condições de vida da
população que residem no referido bairro, justificando a presente
demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 20 de fevereiro de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 043 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa , ao
Excelentíssimo Senhor Secretário da Secretaria de Estado da Indústria
e Comércio, Simplício Araújo, e ao Ilustríssimo Senhor
Superintendente do Banco do Brasil, Álvaro Fertig, a presente
Indicação, solicitando a estes que adotem as medidas legais e
administrativas necessárias, com a maior brevidade possível, para a
Reconstrução e reabertura da agência do Banco do Brasil no
Município de Dom Pedro, neste estado.

Justifica-se o pedido em vista dos crescentes prejuízos
econômicos, financeiros e até mesmo sociais causados à população
pelo não funcionamento da agência respectiva, sem contar os grandes
prejuízos ao comércio, causados pela necessidade de movimentação de
capital, pagamento de funcionários e reabastecimentos de estoque,
entre outros exemplos. Com a reforma, as estruturas físicas do banco
necessitam serem reconstruídas em grau de urgência, visto que a agência
não atende apenas o município em questão, mas, também, outros
municípios e seus respectivos povoados que se encontram nas
proximidades, e o não funcionamento desta unidade bancária causa,
desta forma, grandes dispêndios econômicos e financeiros
principalmente à população que precisa do banco para resolver suas
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questões bancárias mais complexas e, por isso, atualmente, precisam
se deslocar para o Município de Presidente Dutra para realizar suas
operações financeiras e comercias, uma vez que funcionários públicos,
aposentados e pensionistas, geralmente recebem seus vencimentos
através do Banco do Brasil.

Cumpre ressaltar que a falta de funcionamento do BB também
inviabiliza a população de obter linhas de crédito destinadas a pequenos
e grandes produtores rurais, comerciantes, pequenas e médias indústrias
muito fortes e dinâmicas, bem como a pessoas físicas (correntistas do
banco) para suprirem suas necessidades pessoais.

Desta forma, se faz necessária e urgente à reedificação e, em
seguida, a retomada do funcionamento da agência do Banco o Brasil no
Município de Dom Pedro, pelos importantes serviços bancários que o
banco disponibiliza e por sua importante contribuição ao
desenvolvimento daquela localidade.

São Luís (MA), 20 de fevereiro de 2018. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 044 / 18

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão Flávio Dino de Castro e Costa,
ao  Excelentíssimo Secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson
Portela, a presente INDICAÇÃO solicitando destes todas as
providências necessárias para: i) construir um quartel no Município
de Dom Pedro, que possa receber a corporação da Polícia Militar,
ou, reformar o Prédio do Estado do Maranhão onde funcionava a
antiga coletoria na Rua Humberto de Campos, para acolher a
Polícia Militar; ii) reformar e ampliar a Delegacia de Polícia
Civil, dotando-a de melhores condições para os presos e para os
servidores da Polícia Civil, inclusive uma viatura nova; iii) locar
um imóvel para receber os policiais militares, até que seja
construído um  quartel.

        
JUSTIFICATIVA

O imóvel que abrigava os policiais militares em Dom Pedro –
 ao lado do Banco do Brasil – teve que ser devolvido à proprietária por
falta de pagamento de alugueres atrasados, de modo que os policiais
militares  ficaram sem condições adequadas para exercer suas atribuições
em Dom Pedro, o que acarreta um caminho livre para a prática de todo
tipo de crimes como, por exemplo, a explosão e o roubo da agência do
Banco do Brasil, ocorrida no último dia 26/01/2018, e que resultou no
fechamento da referida agência bancária até os dias correntes, deixando
a população sem um banco para realizar suas transações comerciais e
bancárias.

As condições da delegacia de Polícia Civil de Dom Pedro, por
outro lado, são precárias e dificultam o trabalho dos policiais civis,
demais serventuários, investigadores e do próprio Delegado. Dom
Pedro necessita de uma reforma e ampliação da Delegacia de Polícia
Civil, com melhores equipamentos e melhores condições para cumprir
sua função. É de sabença geral, que o município tem sido, nos últimos
tempos, palco de crimes graves e de sangue, como, aliás, é do
conhecimento de todos no estado. E, uma das causas disso, é a fragilidade
dos aparelhos de Segurança Pública no município, especialmente a
falta de policiais militares, de policiais civis, de condições técnicas,
instrumentos e de equipamentos. Em duas palavras, as frágeis condições
de recursos humanos e materiais dos órgãos de segurança Pública, em
Dom Pedro, tem possibilitado a cidade ser um palco permanente de
crimes  de homicídios, assaltos, e, mais recentemente, a explosão de
uma agência bancária.  

Para se ter uma ideia da precariedade do município, os policiais
militares, em Dom Pedro, foram despejados do imóvel onde ficavam
próximo ao Banco do Brasil, uma coisa inaceitável, e, hoje, se encontram
no bairro Cândido Hermes, bem distante do Centro e dos principais
prédios e logradouros públicos do município.   

Diante do exposto, peço que se dignem Vossas Excelências de
envidar todos os esforços políticos, administrativos e orçamentários
legais para que as providências, aqui reclamadas, se tornem realidades
no mais breve tempo possível, por serem medidas indispensáveis para
a população de Dom Pedro e arredores.

São Luís (MA), 19 de fevereiro de 2018. - VALÉRIA
MACEDO - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº  045 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor competente a
execução do Programa Mutirão Rua Digna, conforme o processo
0136199/2017, protocolado junto à Secretária de Estado do Trabalho
e Economia Solidária – SETRES.

A presente indicação atende as demandas da comunidade que
tem buscado junto a SETRES uma solução frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontram as ruas da comunidade. Diante da situação
verificada, entende-se de elevada importância a execução do Programa
Mutirão Rua Digna na região solicitada, conforme processo já em
andamento na referida Secretaria, operação que só trará benefícios à
população maranhense.

 Assembleia Legislativa do Maranhão, em 21 de fevereiro de
2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido, à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Raimundo Cutrim, por 05 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa,
internautas, colegas. Senhor Presidente, hoje estou dando entrada em
uma emenda ao Projeto de Lei n.º 365, é um Projeto do Sistema de
Segurança Pública da Polícia Civil, que no ano passado veio para ser
aprovado e ainda acho que está tirando muitos direitos dos policiais.
Nós fizemos um projeto analisando com responsabilidade, com carinho
e respeito à Instituição. Para se ter uma ideia, no caso das diárias, a Lei
n.º 8.112, do servidor público federal, determina que o servidor público
que saiu do seu trabalho para outro município, se for trabalhar durante
o dia é meia diária, se pernoitar é uma diária ou uma e meia. Então não
podemos tirar esse direito, que é previsto na Lei n.º 7.102 do servidor
público do Estado. Isto aqui é um absurdo, um Secretário de Segurança
querer tirar um direito, onde ele é policial também, querer tirar um
direito do servidor. É uma irresponsabilidade. E leva ao Governador e
o Governador muitas vezes não tem conhecimento, não tem às vezes



SEGUNDA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2018                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
tempo para analisar e há muitos erros ainda que com certeza devem
passar. Estão sendo criadas algumas regionais, mas as regionais têm
que ser criadas ali de acordo com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros
nas regionais onde há integração. Criaram agora, lá em Cururupu, foi
criado um Batalhão, um absurdo! O Governador talvez tenha assinado,
ou passou por aqui para a criação desse Batalhão, é um absurdo. Ali
em Mirinzal foi criada uma Companhia Independente na última reforma
quando eu fiz, quando foi feita na minha gestão, e não o Governo. E ali
foi criada uma Companhia Independente e agora criaram um Batalhão
em Cururupu e isso é um absurdo. Estão querendo acabar com o Sistema
de Segurança Pública, que já acabaram! Um Batalhão, Senhor Presidente,
tem que ter 03 Companhias Independentes e dois pelotões, no mínimo,
são mais de 320 pessoas e em uma Companhia Independente são 90
pessoas. Quando criei, na minha gestão aqui, o Batalhão de Meio
Ambiente, a Companhia Independente, depois se criou o Batalhão,
mas até hoje não tem 100 homens no Batalhão de Meio Ambiente,
então era para ter no mínimo 320 pessoas. Nós não podemos sair
criando Companhias Independentes e Batalhões sem ter estrutura e
nem efetivo. Não podemos... aqui no Corpo de Bombeiros só temos
hoje mil e poucas pessoas. Estão criando muitas Companhias
Independentes, mas e o efetivo? Não tem. E vai terminar, no final,
comprometendo o trabalho da Instituição e em consequência o Governo
do Estado. Falta de profissionalismo de quem está administrando o
sistema de segurança pública. Então, aqui está a nossa emenda ao
projeto com várias modificações aqui eu distribuí essa cópia para os
colegas tirarem cópia, analisarem como o projeto. E, dentre outras
coisas, com relação à criação das regionais que têm algumas que não
coincidem com as Companhias Independentes e os Batalhões de
CIRETRANS que têm que coincidir. Mas, hoje, Senhor Presidente, eu
estava olhando aqui no blog do Diego Emir, diz assim: Operação prende
soldado e major da Polícia Militar suspeitos de formação de milícia.
Olha, eu acho desnecessário colocar isso aqui na imprensa, porque a
Polícia Militar não foge, se quer prender o comandante chama e se
apresenta. Uma operação para prender um major e um soldado, se ele
não se apresentar com 30 dias, ele vai para rua por abandono de cargo
e ainda a Polícia Militar do Estado ainda está dizendo que tem deserção
que isso não existe, deserção é só no Código Penal Militar, Processo
Militar e no R-105, as polícias dos Estados, aqui do Maranhão, são
previstos pela lei nº 7.102, são 30 dias de falta, demissão, ou 60 em
cargo intercalado. Mas, Senhor Presidente, só para concluir, que é um
fato sério, falando milícia. Eu quando fui secretário, eu briguei muito,
me indispus com o sistema de segurança pública por aquele chamado
“bico”. A milícia é o “bico” que os comandos,  os  secretários no  Brasil
e isso começou  no Piauí, veio  para o Maranhão hoje proliferou, a
Polícia  Militar trabalhando com “bico”, a Polícia Civil, isto é  criminoso,
é ilegal, morreu um policial militar fazendo “bico” e eu  vejo os
comandos aceitarem  como se  fosse normal,  não é. O policial  militar
tem dedicação exclusiva, ele não pode trabalhar em outra  atividade que
não for aquela, é a lei que  diz, por  isso  é que  ele tem os  100%, tem
100%  é  para  dedicação exclusiva, ele  não pode  trabalhar  em outra
atividade  remunerada, ganha  pouco, ganha.   Então, vamos procurar
uma maneira de ajudar os nossos  policiais,  fazer  casa  para  os  nossos
policiais e  proibir que  venda, dez  anos a  carência, vamos dar estrutura,
os colégios  militares que  na  época  foram idealizados por  mim que
hoje  filho de militar não estuda  mais, era  exclusivamente  para policial
militar e civil. Hoje na prova de seleção não passa nenhum filho de
militar e nem civil, é  difícil, então eles  estão desviando a  finalidade,
então vamos  dar  apoio aos  nossos  militares  e  evitar que ele  para
sobreviver vá fazer “bico”, pagar  um salário melhor, vamos dar os
meios, casa, colégio para seus filhos para que eles possam viver
dignamente  e trabalhar em defesa da  sociedade  do Estado do Maranhão.
Era  só isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Júnior  Verde,  por  cinco  minutos,  sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem Bíblica: “Louvado seja Deus, a justiça de Deus,
mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o
que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é
direito, mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem
envergonhados”. Livro de Sofonias 3.5. Com essa mensagem bíblica,
Senhor Presidente, eu quero saudar Vossa Excelência estendendo a
saudação também aos nobres componentes da Mesa Diretora, aos
amigos, companheiros que lutam neste parlamento, nobres deputados
e deputadas estaduais, imprensa, galeria. Quero também cumprimentar
os servidores desta Casa na pessoa do amigo Diniz que está fazendo
aniversário hoje, o companheiro Diniz. Saudar aqui de forma especial
todos os presentes, nesta sessão, em nome do amigo e companheiro,
Josiel Ribeiro Ferreira, que é diretor de Estudos Ambientais e
Cartográficos e que está nos dando essa honra de estar aqui
acompanhando uma parte desta sessão, já que veio para uma reunião.
Inclusive quero aproveitar este momento, Senhor Presidente, para
destacar o trabalho excelente que faz o IMESC, excelente na conjuntura
técnica de gestão, aqui em nome do amigo e companheiro Josiel pelo
trabalho relevante que estão desenvolvendo, consolidando limites
territoriais. Foi assim algo inédito e histórico no Estado do Maranhão,
o que serve de parâmetro para os outros estados. O Maranhão fez
história quando consolidou os limites da Região Metropolitana de São
Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Parabéns, Josiel, pelo trabalho
intenso e de parceria com esta Casa desde 2015, o IBGE fazendo
justiça a essa parceria importante entre o IMESC e o IBGE. Os
resultados estão sendo colhidos, os reflexos de um trabalho dedicado,
abnegado, obstinado realmente para consolidar esse limites e resolver
problemas até de gestão pública, porque nós entendemos que nesses
limites existem pessoas que ali estão ávidas por serviços públicos e
que, às vezes, não têm o serviço porque os gestores não sabem de
quem é a competência, que hoje está bem definida por meio desse
trabalho técnico, inclusive já com termo assinado nesta Casa. Vamos
até ver se a gente consegue prorrogar esse termo de cooperação para
que nós possamos este ano fazer referência também, Senhor Presidente,
à iniciativa do IMESC e do IBGE que vai consolidar os limites entre
São Vicente de Férrer e São Bento. Nós vamos ter, na semana que vem,
essa semana estamos tendo reunião, mas semana que vem esta Casa
mais uma vez vai acolher gestores, vai dialogar com órgãos técnicos
para discutir uma temática muito importante para os municípios, que
é a consolidação dos seus limites. Assim, haverá a definição dos serviços
necessários para a população que vive no entorno desse limite em
povoados, em bairros, enfim, em locais que precisam realmente da
atenção do poder público. O IMESC e o IBGE nos permitiram fazer
história nesta Casa, uma boa história, que é a consolidação dos direitos,
pois consolidar limites é consolidar direitos, e essa consolidação, nobre
amigo Josiel, realmente tem aqui todo o apreço desta Casa no trabalho
e dedicação que o povo nos conferiu, por isso que estamos aqui hoje
também, Senhor Presidente, para fazer referência aqui aproveitando a
vinda do amigo Josiel Ribeiro que gentilmente veio para uma reunião a
fim de que nós pudéssemos traçar diretrizes da próxima reunião na
semana que vem, mas aqui convidando todos vocês, todos os nobres
deputados para que possam acompanhar essa iniciativa e nós possamos
de fato continuar contribuindo com os municípios maranhenses. Mas,
Senhor Presidente, eu queria aproveitar ainda nesse pronunciamento
para destacar a reunião que nós tivemos com o Secretário de Segurança
a convite do Nobre Presidente Othelino Neto, que nos permitiu dialogar,
Deputado Cutrim, sobre o projeto de lei de iniciativa do Poder
Executivo. Projeto de Lei nº 365, que V. Ex.ª acabou de fazer um
pronunciamento destacando, inclusive, a necessidade de emendas. Então
nós discutimos prontamente essa iniciativa e ficou aquiescido de nós
colocarmos uma emenda à lei nº 365. E por conjuntura realmente do
diálogo, do entendimento entre a Secretaria de Segurança e esta Casa,
para que de fato nós possamos garantir os direitos às diárias dos
servidores, policiais civis, investigadores, delegados, aqueles que
compõem o grupo da Polícia Civil, para que eles possam fazer jus à
diária na mesma base territorial das regionais. Compreende-se que ao
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fazer o deslocamento e ao passar realmente mais de 24hs faz jus à
diária. Então não poderia ser diferente. Então foi um compromisso
firmado na reunião que ali foi promovida por esta Casa por meio do
nobre Presidente Othelino Neto. Destacando aqui esta referência
porque nos permitiu dialogar com a Secretaria de Segurança, chegar a
denominadores comuns, defender a nossa categoria. Sou Policial Civil,
não poderia deixar de defender a nossa categoria. É importante avançar,
avançar em direitos. Claro que as obrigações nós temos. E os policiais
cumprem as suas obrigações, mas a garantia de direito é fundamental.
Por isso que nós estamos nessa luta para que o projeto de lei seja a
contento também das categorias. Vamos ter audiência pública na sexta
feira. Vamos ter a oportunidade de participar, ouvir mais uma vez a
categoria, para trazer os embasamentos legais para essa iniciativa. Mas
fazer um registro também que ontem nós recebemos, falando do Projeto
de Lei nº 365, o representante do SINPOL, o senhor Presidente Elton
John, com sua equipe. E continuamos discutindo, na oportunidade,
participando até da nossa agenda também o Deputado Josimar, e
discutimos na perspectiva esse entendimento de poder melhorar ainda
mais esse projeto de lei e, assim, atender a nossa categoria da Polícia
Civil. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio Braga, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia.
Primeiro eu queria registrar a presença de Josiel, do IMESC, aqui. Nós
discutimos quando presidente da Comissão de Assuntos Municipais a
questão de limites da região de São Luís, Paço do Lumiar, Raposa,
Região Metropolitana de São Luís e vários e vários outros assuntos
ligados à questão cartográfica e divisão de limites territoriais desses
municípios no estado do Maranhão. Também onde existia uma série, e
ainda existe, de dúvidas quanto a limites municipais. Seja bem-vindo a
esta Casa. Semana passada, nós tivemos chuvas atípicas no estado
Maranhão, principalmente na capital e nos interiores do Maranhão.
Reclamações em vários municípios pela trafegabilidade nas estradas
decorrentes do rompimento de muitos também de alagamentos em
várias cidades. Assim como a gente que participa de todos os municípios,
das reuniões, dos seminários e dos entendimentos para a construção
de polos econômicos no Estado do Maranhão, de empreendimentos
no estado do Maranhão, todas as vezes que os empresários nos falam
de investimento no Maranhão eles falam da questão de estradas, de
aeroportos, de como se chegar aos municípios do estado do Maranhão.
Assim como houve reclamação do Prefeito de Luís Domingues, por
alagamentos na cidade de Luís Domingues tivemos também, na nossa
região do Baixo Parnaíba, o rompimento da MA-034, mais próximo da
cidade de Brejo e lamento muito que isso tenha acontecido. Nossa
região, tenho dito aqui que a espinha dorsal, hoje, do agronegócio é a
região de Balsas, região de Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Riachão,
Nova Colinas e temos a outra vertente, a outra parte que é a região de
Chapadinha, Anapurus, Santa Quitéria, São Benedito do Rio Preto,
Afonso Cunha, Duque Bacelar, Buriti, toda aquela região onde o
agronegócio tem se expandido. É claro que nossas estradas projetadas
há 30, 40 anos não se tinha a concepção de que um dia teríamos várias
e várias carretas de trens trafegando nessas estradas, o que hoje ocasiona
problema sério. Eu vi, na estrada que liga Vargem Grande a Coroatá,
durante um pequeno período, algo em torno de 15 dias, as carretas
desviaram o percurso que seria via São Mateus, Alto Alegre e elas
passaram Peritoró até Vargem Grande e em poucos, 15 dias de
trafegabilidade praticamente destruíram boa parte da estrada da MA-
020, que liga Vargem Grande/Coroatá, Vargem Grande/Peritoró até
Nina Rodrigues e a gente vê que essas estradas não foram concebidas
para esse tipo de veículos. Eu já conversei com o Secretário Clayton
Noleto e disse, na oportunidade, que ele tem que repensar a malha
rodoviária do estado do Maranhão, principalmente nesses lugares onde
o agronegócio está implantado. Essas estradas, Chapadinha a Brejo,

Brejo a São Bernardo, São Bernardo até Parnaíba, todas elas hoje têm
uma trafegabilidade muito grande de carretas que fazem com que esse
percurso seja um percurso cada vez mais perigoso. Por quê? Porque
até Chapadinha temos a BR-222, que é uma BR larga, feita com
acostamento, os aterros mais ou menos preparados e a partir de
Chapadinha até Parnaíba temos uma estrada mais estreita, sem
acostamento, os aterros muito próximos da estrada fazendo com que
aconteça esse tipo de estragos nessas vias rodoviárias. Nós temos na
região de Chapadinha até Brejo, e São Bernardo, vários e vários
chapadões, subidas e descidas que no percurso isso tem uma série de
riachos, uma série de córregos que quando há uma precipitação muito
grande de água, nesse período principalmente, e em curto espaço de
tempo, isso fica comprometida a estrada. Muita vezes o leito da estrada
é tomado por uma quantidade muito grande de água. Eu acho que
temos que repensar não só a essa estrada Chapadinha até Parnaíba,
como também a estrada Balsas até Alto Parnaíba e fazendo isso eu
acho que o Estado do Maranhão vai diminuir um custo operacional que
hoje está acontecendo por conta da malha rodoviária do Estado estar
sendo danificada, principalmente pela questão climática. Essas duas
vias de acesso têm sempre serem colocadas em prioridade no Estado
do Maranhão por conta do custo de investimentos que são feitos
nessas regiões, regiões de Balsas, Tasso Fragoso e Alto Parnaíba e
também na região de Chapadinha até Parnaíba. Nós entendemos que os
investimentos que foram feitos ao longo dos anos nessas regiões elas
dependem do escoamento da produção, dos pequenos negócios, da
infraestrutura da agricultura familiar, dependem exclusivamente dessas
estradas para que se possa fazer o escoamento dessa produção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTELINO NETO
– Deputado Sérgio Vieira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO VIEIRA (sem revisão do
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, bom dia, deputados, deputadas,
bom dia, galeria, a imprensa, toda população do Maranhão. Ontem fui
procurado por alguns policiais militares que fizeram o concurso anterior
da Polícia Militar, não esse de 2017, o anterior, e fizeram o Curso de
Formação na cidade de Açailândia e na cidade de Imperatriz, e, por
força de questões estratégicas, questões administrativas, foram lotados,
aqui na capital do Estado e  em algumas  cidades do interior do Maranhão
que  não  fosse Açailândia  e  nem Imperatriz.  Quero tranquilizá-los
que,  de já,   vou  procurar os responsáveis  pela pasta de  segurança   do
Estado do  Maranhão, o  Secretário de  Segurança  e  o  Comando  Geral
da  PM  para  que nós possamos tratar desse  assunto, tendo em vista
que  recentemente   foi feito um novo  concurso da  Polícia Militar  no
Maranhão, com o objetivo de  se  aumentar esse  efetivo  de policiais
e fazer um nova distribuição dos mesmos. E nada mais justo  do que
nós  brigarmos,   do que nós requerermos  que  esses  policiais  que têm
residência  na cidade de Açailândia retornem  para a  cidade de  Açailândia
porque  dessa   forma   nós  estaremos tanto aumentando o efetivo  de
policiais da cidade,  que é necessário, como estamos trazendo de  volta
os residentes   na  cidade, isso traz  uma  economia  financeira, isso traz
um entrosamento melhor  com a  sociedade e  isso,  como eu já  disse,
aumenta o efetivo  e  ajudamos   na questão  de melhoramento da
segurança  pública  daquela  cidade e da região, já  que,  em Açailândia,
o Batalhão de  Polícia Militar de  Açailândia  abrange uma regional  com
oito municípios,  já   que precisamos  do aumento de efetivo  nada mais
justo do que  começarmos esse  aumento de efetivo levando de  volta
os  açailandenses  para trabalharem em  Açailândia.  Desde  já,  como eu
já falei,    estou marcando audiências   com o  Secretário de  Segurança,
com o Comando Geral  da  PM  para a gente tratar desse  assunto, para
que a gente  possa  já  deixar  a nossa mensagem e deixar essas vagas   já
ditas e reservadas  para que  esses  jovens retornem para a  cidade
ajudando na  segurança  pública da  cidade.  Quero também  aqui  dizer,
fazer  um breve   histórico  sobre a nossa luta em relação  à  segurança
pública,  em  Açailândia. No ano de 2014, em uma breve passagem aqui
pela Assembleia, nós desenvolvemos um projeto, fizemos
requerimentos e indicações e desenvolvemos projetos junto ao executivo
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estadual para que nós transformássemos a 5ª Companhia de Polícia
Militar de Açailândia em batalhão. Graças a Deus, no ano passado, o
governo do estado permitiu, colocou, introduziu na LOB, que é a Lei
de Organização Básica da Polícia Militar, um batalhão em Açailândia.
Isso é uma luta nossa, um projeto nosso desenvolvido desde o ano de
2014 e, graças a Deus, no ano passado, deu tudo certo e a Companhia
de Açailândia se transformou em batalhão. Já foi dado o primeiro
passo com essa transformação em batalhão, o que nós precisamos
agora é de um aparelhamento melhor desse batalhão com mais policiais,
com mais viaturas e recursos porque ainda estamos com recursos da
época da companhia. Então nós precisamos rever isso. Eu tenho certeza
de que o Governador Flávio Dino, o Secretário de Segurança, o
Comandante Geral da PM vão ter a sensibilidade necessária para que
nós possamos dar uma resposta positiva na sociedade na área de
segurança pública. Fizemos também em Açailândia, entramos no ano
de 2014 também com esse projeto para que fosse colocado também na
LOB a questão do Corpo de Bombeiros para a cidade de Açailândia e,
graças a Deus, há dois anos, foi instalado o Corpo de Bombeiros, agora
precisamos agora buscar uma sede própria para o Corpo de Bombeiros
que não tem ainda na cidade e aumentar o efetivo de bombeiros militares
na cidade de Açailândia, para que a gente possa, dessa forma, estar
ajudando a segurança pública daquela região. Como já disse, Açailândia
abrange uma regional de oito cidades: Buriticupu, Bom Jesus das Selvas,
Itinga do Maranhão, São Pedro D’Água Branca, Vila Nova dos
Martírios, Cidelândia e São Francisco do Brejão. É uma ampla área,
área fronteiriça que nós precisamos cuidar, precisamos aparelhar melhor
esse batalhão, o Corpo de Bombeiros para que a gente possa, dessa
forma, dar uma qualidade necessária a fim de que essas pessoas consigam
trabalhar com tranquilidade e trazer paz para a nossa região, continuar
combatendo a criminalidade para, dessa forma, nós termos tranquilidade
junto à população, andarmos de cabeça erguida sabendo que o nosso
trabalho foi feito de forma que esse benefício chegue à população de
Açailândia, à população daquela regional na área da segurança pública.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, não há mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente. Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores que
acompanham por meio da TV Assembleia Legislativa do estado do
Maranhão, o nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado.
Nosso Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca
o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, Ele manda fazer o que é
direito, mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem
envergonhados. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que
fazem essas coisas. Romanos 2:2, palavra do Senhor para o dia de
hoje. Senhor Presidente, nós temos alguns temas para serem abordados
no Pequeno Expediente, apesar do exíguo tempo, mas eu queria tratar
de alguns assuntos de suma importância. Primeiro, de uma audiência
pública que foi realizado nesta Casa na última terça-feira com os sub
judice. Nós não pudemos participar, estávamos em uma audiência
pública na cidade de Carolina. Mas eu quero ratificar o nosso apoio
incondicional aos sub judice da Polícia Militar do estado do Maranhão.
Toda a nossa luta em defesa dos aprovados no concurso sub judice da
Polícia Militar, da Polícia Civil, dos aprovados do concurso da Polícia
Civil e da Polícia Militar ao longo dos últimos três anos. E não estávamos
presentes na audiência, mas ratifico o nosso posicionamento em defesa
dos sub judice da Polícia Militar do estado do Maranhão. Falando
sobre a audiência pública que participamos na cidade de Carolina, na
última terça-feira, dia 20, por volta das 17h, na Câmara Municipal, e
que se estendeu quase às 22h. Com a participação do promotor de
Justiça, doutor Marcos Túlio, do Secretário de Administração
Penitenciária, doutor Murilo, vereadores, procuradores do município

e a população. Nós já havíamos feito a audiência pública na cidade de
Carolina, já havíamos coletado as impressões da população. E a
população não quer o presídio em Carolina. Carolina não tem vocação
para presídio, tem vocação para o turismo, não é para presídio. E
muitas das perguntas que foram feitas durante a audiência pública o
Secretário não teve como respondê-las, não conseguiu respondê-las.
Mas um posicionamento firme do Ministério Público na aplicabilidade
da lei. E é algo que nós ressentimos muito no Brasil atual, é aplicação
da lei. Efetivamente a falta de aplicabilidade da lei. E o promotor se
ateve a aplicabilidade da lei. E vai solicitar ao Governo do Estado e à
administração penitenciária que não execute nenhuma construção na
cadeia pública de Carolina sem estudo de impacto de vizinhança previsto
no Estatuto das Cidades, sem estudo de impacto ambiental e sem o
relatório também de impacto ambiental. Requisitos básicos mínimos e
que nós perguntamos ao Secretário e o Secretário não soube responder.
Então nada será feito na cidade de Carolina sem apresentação desses
relatórios, desses estudos técnicos de viabilidade. Mas o mais
importante é que ao Governo, que se diz de todos nós, mas
compreendemos que é o governo de alguns ou o governo de poucos ou
de quem está próximo ao comunista, a população de Carolina já deu o
recado. Ela não quer presídio. Então seria tão importante para a cidade
de Carolina que o Governador do Estado fosse sensível, atendesse o
apelo da comunidade, o apelo da população e que não construísse
presídio na cidade Carolina, que pudesse, sim, incrementar e melhorar
o turismo. Mas não somente o turismo comercial, daqueles que vão à
Pedra Caída e depois tão logo vão embora, não só tão somente o
turismo privado, mas as oportunidades que o turismo pode deixar na
cidade para a sua população, para o seu crescimento. E mais ainda
Governador do Estado, a atenção para a cidade de Carolina com o
asfalto, com a educação, com a saúde e com respeito à população de
Carolina. Então fica aqui, mais uma vez, o nosso apelo, a cidade de
Carolina não quer presídios. Senhor Presidente, durante o recesso
parlamentar estivemos também na cidade de Imperatriz e muitas
reclamações com relação à Beira Rio, em Imperatriz. O Governo do
Estado prometeu realizar obra com R$ 3 milhões, só que o Governo
gastou três vezes mais, R$ 10 milhões. E uma obra que vale três vezes
menos, R$ 1 milhão. E estive na cidade de Imperatriz e constatei um
afundamento, um achatamento, um desmoronamento, cedendo um
espaço na Avenida Beira Rio, em Imperatriz. Nós já havíamos solicitado
ao Secretário de Infraestrutura Clayton Noleto que apresentasse a esta
Casa a documentação referente ao processo licitatório, todas as cópias
de pagamentos, de notas fiscais, bem como os relatórios para se
construir, para se reformar, se ampliar e revitalizar a Beira Rio, em
Imperatriz. Não se pode fazer nada, senhoras e senhores, se não tiver
o planejamento, se não tiver um relatório de impacto ambiental, de
impacto de vizinhança. O mínimo, o básico necessário. E solicitamos
também a cópia da licitação, dos contratos, dos pagamentos, das notas
fiscais, porque o Governo prometeu realizar com R$ 3 milhões, gastou
R$ 10 milhões e a obra não vale R$ 1 milhão. E o pior, a obra está
cedendo um trecho da Beira Rio, em Imperatriz, está cedendo. Onde
enterraram, onde chegaram R$ 10 milhões na cidade de Imperatriz. E
ontem ao fazer a visita relembramos da documentação que solicitamos
da Secretaria de Infraestrutura e destacamos, ressaltamos que também
agora vamos fazer a denúncia ao Ministério Público, primeiro por
improbidade administrativa, por não apresentar a documentação
solicitada e, segundo, para que o Ministério Público possa averiguar e
investigar, com todos os elementos que já foram apresentados, da
malversação do dinheiro público e, principalmente, de uma obra de
péssima qualidade, uma obra que apresenta muitas rachaduras e o
espaço começou a ceder em um trecho na Avenida Beira Rio. É uma
situação lamentável, Senhor Presidente, demais parlamentares,
população do Maranhão e população de Imperatriz. E não estou sendo
leviano, estive pessoalmente na cidade de Imperatriz e constatei as
denúncias que recebemos ao longo dos últimos dias. Muito obrigado
pela atenção, Senhor Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Deputado Sousa Neto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Membros da Mesa, Senhoras e Senhores
Deputados, Deputadas, galeria, aos meus amigos da imprensa. Quero
parabenizar hoje o meu amigo Dinizinho, que está aqui presente,
parabéns pelo seu aniversário. Aos amigos da imprensa, aos internautas
e a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor Presidente, o
que me traz aqui hoje é para falar sobre um termo de compromisso
assinado ainda em março de 2015, quando tomou posse dois meses
depois, três meses depois o Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino. Termo de compromisso com a Polícia Militar do Estado
do Maranhão que diz o seguinte: Estou lendo esse termo aqui porque
eu estou sendo cobrado por vários policiais porque nada do que está
aqui neste termo que foi acordado foi cumprido e eu vou ler algumas
partes do termo justamente para entrar com um requerimento na
Secretaria de Segurança Pública acerca do que foi realmente feito sobre
essa reunião que houve nesse termo de compromisso do Secretário de
Segurança Pública, Jefferson Portela, senhor Márcio Jerry, o
Comandante do policiamento na época que também participou da
reunião. O termo de compromisso que assume o Governo do Estado
do Maranhão neste ato representado pelo secretário de Estado de
Segurança Pública Jefferson Miller Portela e Silva, Gestão e Previdência,
subsecretário Cláudio Furtado, secretário-adjunto da Casa Civil, Carlos
Eduardo Lula, e de Assuntos Políticos Federativos, Márcio Jerry Saraiva
Barroso, em que acorda sobre os seguintes pontos a seguir elencados.
Primeiro ponto: reabrir em comissão própria formada por membros do
governo representando os policiais militares e bombeiros militares,
avaliação dos índices constantes do escalonamento vertical do ano de
2016; estabelecer como ponto de pauta inicial e prioritário o estudo de
viabilidade fiscal e financeira para antecipar a dezembro de 2015 os
índices de 2016 ou fevereiro de 2017. É um dos itens que eu já vou
fazer um requerimento para saber se foi cumprindo. Segundo: para
efeito do que está disposto acerca da antecipação proceder análises
das despesas efetuadas com diárias e horas extras. Isso nunca, tem
muitos policiais estavam reclamando sobre diárias e horas extras. Com
objetivo de converter em recurso para remuneração, assegurar em caráter
de urgência instrução e conclusão dos processos de reforma. Terceiro
item, adotar providências em regime de urgência para discussão e
aprovação da LOB - Lei de Organização Básica da Polícia Militar,
porque, até hoje, e foi promessa de campanha está em discussão,
desde 2015, nós estamos em 2018, ano eleitoral e, até agora, não foi
cumprida a LOB da Polícia Militar. Conjuntamente com a lei de
promoções garantindo, que a ascensão funcional da praça poderá
chegar ao último ponto da instituição. Ou seja, um praça pode chegar
a coronel. A meta estabelecida é garantir a eficácia já na lei, a partir de
junho de 2015. Quarto, transformar o auxílio alimentação em ticket de
alimentação, a partir de análise de viabilidade fiscal e financeira. Quinto:
o governo do estado proporá e buscará recurso junto ao governo federal
para programa de financiamento habitacional. O policial militar terá
direito à habitação bancada pelo governo federal por meio do governo
do estado, a realizar estudos de adoção de direitos, como adicional de
risco de vida e adicional noturno, a realizar estudos com vistas à
definição, em caráter de urgência, da jornada semanal de trabalho e
último: manter em caráter permanente mesa de diálogos sobre questões
atinentes à agenda de reivindicações dos policiais militares e bombeiros,
inclusive referentes aos índices de 2017 e 2018. São Luís, março de
2015. Esse é o termo de compromisso feito por essas autoridades que
se dizem defensoras da Polícia Militar e dos Bombeiros do Estado do
Maranhão. Então fui cobrado pelos policiais porque, de 2015 até agora
2018, desses oito itens, vou entrar com requerimento para saber
efetivamente quais desses itens que até agora foram acordados. O
certo seriam os oito serem cumpridos até o final de 2017, como diz o
termo de compromisso, mas até agora, como não obtivemos respostas
e estou sendo cobrado, eu vou fazer um requerimento à Secretaria de

Segurança Pública para saber quais desses itens foram até agora
cumpridos pelo Governo do Estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Othelino, senhoras e senhores
deputados, galeria, imprensa, povo do Maranhão. Senhor Presidente,
venho a esta tribuna de hoje para colocar, inclusive, algumas situações
que foram colocadas, principalmente ontem, no que diz respeito a
nossa capital, São Luís. Alguns dias atrás, infelizmente, eu acho que V.
Ex.ª deve ter acompanhado, aconteceu um atropelamento, ali na Avenida
Litorânea, em decorrência de excesso de velocidade. Nós, digo eu,
porque já moro aqui praticamente a semana toda, a gente sente falta
dessa fiscalização eletrônica e temos cobrado constantemente que a
fiscalização eletrônica faça parte do sistema de trânsito seguro e,
obviamente, a Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria da SMTT,
tem feito esse trabalho. Ocorre que tenta se passar, ontem inclusive
um colega deputado veio a esta tribuna falar da questão da fiscalização
por conta de um erro da empresa responsável pelo consórcio dos
sensores. Inclusive ontem o Secretário Canindé Barros deu uma
entrevista coletiva, explicando qual foi o motivo da falha no sistema
que gerou a duplicidade das multas e que não há essa história de indústria
da multa, o que há é uma fiscalização responsável por parte da Prefeitura
de São Luís para que a gente tenha sim um trânsito seguro. Infelizmente,
na Avenida Litorânea, principalmente, os carros passam em alta
velocidade em qualquer hora do dia. É preciso, infelizmente,
culturalmente, o povo brasileiro ainda, os nossos motoristas, às vezes,
ultrapassam o limite de velocidade. E ali pode causar, como causou a
morte de uma pessoa que estava aqui em São Luís, salvo engano, para
fazer, inclusive, um concurso público, na Avenida Litorânea e que teve
uma grande repercussão, porque há muito tempo que retiraram os
fotossensores das principais avenidas de São Luís. E aí, Senhor
Presidente, eu gostaria de ler aqui a nota que é o comunicado da SMTT
sobre o cancelamento dessas multas em duplicidade. A Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT comunica que desde a
semana passada estão sendo canceladas todas as autuações emitidas
em duplicidades e as autuações geradas em um trecho da faixa da
Avenida Colares Moreira, nas imediações da saída da Lagoa da Jansen,
no Renascença. Informa também que a medida foi adotada após a
identificação de inconformidades em um dos lotes emitidos pelo
consórcio responsável pela fiscalização eletrônica em São Luís, o
consórcio UBL, composto pelas Empresas LABOR e VELSES. O
consórcio foi notificado e a SMTT já instaurou o procedimento
administrativo para a devida apuração. O equipamento de fotossensor
instalado no trecho que apresentou o problema foi removido. O
motorista poderá comprovar a retirada da cobrança indevida a parti
da próxima semana, acessando o sistema do Departamento Estadual
de Trânsito – DETRAN. A Secretaria reforça que a implementação de
câmera de fiscalização em avenidas da capital atende a Resolução nº
471, de 18 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN, que regulamenta o monitoramento nas vias urbanas. Por
fim, a SMTT pede desculpas e afirma, que o caso vai ser apurado com
todo rigor, ao tempo em que reforça a importância do
videomonitoramento para segurança na capital, se colocando a
disposição para os esclarecimentos necessários. Obviamente que a
Oposição, Deputado Rogério Cafeteira, ao Prefeito Edivaldo Holanda
aproveita essa situação para poder denegrir o governo, que aos olhos
da população mereceu ser reeleito. O povo de São Luís colocou o
Prefeito para continuar os oito anos de gestão. E a gestão do Prefeito
Edivaldo Holanda Júnior, hoje, alcança índice de mais de 60% de
aprovação por parte da população de São Luís. E aí falhas como essa
na administração pública, por conta de fotossensor, vira motivo de a
oposição tentar descaracterizar um governo legítimo, eleito pela capital.
Então nós vamos deixar ainda o ranço da eleição passada até porque
esse ano já é ano de eleição. Quem foi candidato na eleição passada já
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vai ser candidato de novo. E começar a planejar a eleição desse ano,
esquecer a eleição que passou, porque a Prefeitura de São Luís,
responsavelmente, está tratando todas essas inconformidades e os
usuários não serão prejudicados. Era esse o meu esclarecimento, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Marco Aurélio, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, imprensa, todos que assistem à sessão pelas redes
sociais, pelo aplicativo da TV  Assembleia. Eu venho destacar mais
uma vez a grandeza do investimento do Governador Flávio Dino em
Imperatriz com a reconstrução da Beira Rio da nossa grande capital
Imperatriz. Eu tenho destacado com grande alegria todos os passos
desde que o governo definiu por fazer esse grande investimento, uma
obra necessária. E que passaram governos e mais governos e ninguém
teve a coragem de fazer e o Governador Flávio Dino, que desde o início
disse que trataria Imperatriz como a outra capital do Maranhão,
conseguiu fazer investimentos importantíssimos que têm valorizado
nosso povo. De um lado ergue uma Universidade, a UEMASUL, dando
autonomia e condições de desenvolvimento. Do outro lado, um hospital
macrorregional, que o mais difícil não era construir o prédio, mas garantir
o custeio e ampliar os serviços para toda região. Do outro lado cerca de
100 km de pavimentação asfáltica nas ruas de Imperatriz, que se não
fosse esse investimento a cidade estaria um caos. Porque nos últimos
03 anos só quem fez pavimentação asfáltica em Imperatriz foi o
Governo do Estado. Do outro lado, avançando em obras importantes
como a Estrada do Arroz, que o Estado fez a grande maioria dessa
obra, o Governo Flávio Dino, e tantos outros investimentos, Casa da
Gestante, implantação do tratamento do câncer com a radioterapia,
com a oncologia infantil e tantas outras ações de grande relevância.
Reformas, construção de escolas e agora a primeira escola em tempo
integral. A Beira Rio era necessária e o Governo chamou para si essa
responsabilidade. Secretário Clayton Noleto, que é imperatrizense,
sabe muito bem o que significava. Eu sou de Imperatriz, eu vivo a
cidade na rotina, sei a ausência desse espaço o que trouxe da falta de
oportunidade de espaços de convivência para a cidade, não se tinha
alternativa para levar. As praças da cidade abandonadas, a Beira Rio
abandonada, totalmente abandonada em que só restava risco. Os
trabalhadores ali da Beira Rio, o pessoal que trabalha com alimentação,
o pessoal que trabalha com os brinquedos, cama elástica, escorregador,
o pessoal que trabalha a exemplo dos ambulantes que vendem os
brinquedos ali, a única atração que se tinha era a força desses
trabalhadores. Porque o espaço estava abandonado há muitas décadas
e ninguém olhava. O Governo Flávio Dino fez um investimento que
tornou esse espaço simplesmente no maior espaço de área pública de
lazer do estado do Maranhão, quando se refere a esplanada para eventos.
Imperatriz tem hoje, lá na Beira Rio, a maior esplanada para eventos
sociais, culturais, religiosos, a maior do estado do Maranhão. Até então
a maior era aqui em São Luís, a Praça Maria Aragão, com 10.000m². Só
essa esplanada para eventos, em Imperatriz, que foi construída sobre
uma lagoa artificial, que foi aterrada e foi feito esse espaço com a
concha acústica são 20.000m² de área. Até então Imperatriz não tinha
condições de realizar eventos grandiosos, porque se fazia em ruas da
cidade, mas sem oferecer uma infraestrutura adequada e agora temos a
Beira Rio e que teve shows grandiosos, religiosos agora na inauguração,
shows com artistas nacionais. Agora recentemente foi realizado pela
Prefeitura de Imperatriz e o Estado também apoiou o carnaval como
nunca tinha sido feito, o espaço propiciou, o espaço foi fundamental,
uma multidão e as pessoas reconhecem esse trabalho. O investimento
que estava de 3 milhões de reais era a primeira etapa, a primeira etapa
que compreendia a contenção da erosão, porque em pouco tempo
perderíamos toda aquela orla e foi feito com um método de engenharia
avançado, a contenção da erosão e a parte de urbanização da primeira

área que compreende aquela parte, para quem conhece bem a cidade, a
parte mais próxima ao Porto da Balsa. A segunda parte compreendia
toda a parte de infraestrutura do restante desta área e o aterramento da
lagoa e a construção desta Concha Acústica, dessa explanada de shows,
dessa explanada de eventos. É interessante que, eu estou na Beira Rio
quase toda semana com meu filho, com meus sobrinhos e tudo que eu
ouço são elogios das pessoas. Quem vive a cidade e percebe o benefício
dessa obra não tem como não reconhecer. Agora é muito fácil chegar e
negar, sobretudo quem não vive na cidade, sobretudo quem não conhece
a cidade, é muito fácil chegar e negar, a cidade toda reconhece essa obra
e o investimento que foi feito numa área de mais de 40 mil metros
quadrados, eu repito, mais de 40 mil metros quadrados, às vezes, tem-
se um problema porque fazer um investimento numa área de quarenta
e três e mil metros quadros, em média, é verdade que às vezes tem
algum problema que requer algum reparo, mas todos os reparos
decorrentes dessa obra, a empresa que executou, ela está fazendo dentro
da obrigação legal, nada está custando a mais para os cofres do Estado.
Ela está fazendo, se houve alguma danificação em algum espaço que foi
de responsabilidade da empresa, ela vai corrigir, como está fazendo. O
parlamentar que foi lá verificar viu que a parte que estava com uma
danificação está sendo feito, ele não viu o abandono da obra, ele viu o
que estava sendo feito, mas nunca fez nenhum esforço para ajudar a
ser feita a Beira Rio. E ainda digo mais, já que foi na cidade, devia ter
ido à UEMASUL para falar com a Reitoria, para falar com os
professores, com os alunos e para dizer que ajudou a levar o curso de
Medicina. Não foi. É sempre buscando os factoides, dos discursos
fáceis, da palavra fácil, da negação do que é feito. Vejam o quanto a
cidade de Imperatriz está satisfeita com a obra da Beira Rio. Mas é
fácil demais negar tudo isso, é fácil demais. Não estava para ajudar e
agora tenta encontrar defeitos, tenta encontrar defeitos. Reitero:
Qualquer tipo de intervenção que seja necessária decorrente de alguma
situação, a exemplo dessa situação de rachaduras que houve seja da
dilatação, seja da questão das chuvas, a empresa vai fazer, já está
fazendo e não custará nada para os cofres do Estado. Deputado, deveria
ajudar a nossa cidade com bons propósitos, com a boa fé e não somente
estar buscando factoides, negando aquilo que é feito. Eu acho que é
preciso aprender com a grandeza do povo de Imperatriz. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro a presença no plenário do Deputado Federal Sarney
Filho, Ministro do Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo à Assembleia
Legislativa, assim como o Deputado Federal Roberto Lucena,
homenageado da Sessão Solene que vai começar, daqui a pouco.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento 014, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Senhores deputados, senhoras deputadas, este requerimento
foi indeferido pela Mesa e o autor recorreu ao Plenário. Deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Solicito a V. Ex.ª que eu possa fazer o encaminhamento, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado, V. Ex.ª tem cinco minutos para fazer o
encaminhamento, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, nosso mais
cordial bom dia e que Deus seja louvado. Quero cumprimentar de
forma especial, na manhã de hoje, o ministro do Meio Ambiente,
Deputado federal Sarney Filho. Seja bem-vindo à Casa do povo. Seja
bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor
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Presidente, peço a atenção dos demais pares, tem orador na tribuna,
por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço aos senhores deputados que observem que tem um
orador na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington. Peço que zere o painel e se reinicie o
tempo para o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Obrigado, Presidente. Senhor Presidente, demais pares, todo e qualquer
gestor público, seja ele do Executivo estadual ou municipal, tem que
pautar as suas ações nos princípios básicos da administração pública,
como moralidade e impessoalidade. Um dos princípios básicos chama-
se transparência. E o Governo do Estado do Maranhão não tem
transparência. E o Governo do Estado do Maranhão não tem
transparência. E o Governo do Estado do Maranhão se utiliza da
Assembleia Legislativa para negar informações. Nós percorremos a
MA-006 em todos os trechos e identificamos muitos trechos
danificados, trechos deteriorados, trechos que não têm mais asfalto. E
ao chegar à cidade de Balsas até Alto Parnaíba, nós tivemos a informação.
E buscando essa informação que o Governo do Estado havia investido
cinco milhões de reais na recuperação asfáltica, na Operação Tapa
Buracos, no trecho 006. O trecho da 006, senhoras e senhores, de
Baixo e Alto Parnaíba passando por Tarso Fragoso, hoje Grajaú, Arame,
Fortaleza dos Nogueiras, Formosa da Serra Negra. Inclusive, visitada
pela Deputada Nina Melo no último final de semana, há o seu
pronunciamento na manhã de ontem. É uma reclamação da população.
E ao solicitarmos a esta Casa, nós nos apropriamos de uma proposição
regimental, um requerimento solicitando da Administração Pública, do
Poder Executivo que encaminhe esta Casa um processo licitatório, que
encaminhe a cópia dos contratos, as notas fiscais do investimento
feito de cinco milhões de reais na MA-006. Qual o mal que tem nisso?
Mas eu volto a destacar: o Governo do Estado, o Governador Flávio
Dino não tem transparência. Não é a primeira vez que é negado nesta
Casa e que as informações não chegam aos parlamentares, não chegam
aos deputados.  Dia 27 de dezembro, por meio do ofício nº 105/2017
do gabinete do Deputado Wellington, nós solicitamos ao Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, que encaminhasse
todas as cópias dos contratos, reformas e revitalização da Avenida
Beira Rio. A população não reclama da Beira Rio porque realmente não
tinha. Senhoras e senhores, é como se eu comprasse a minha casa e o
valor inicial fosse três milhões de reais e na hora de receber a casa eu
tivesse que pagar três vezes mais, dez milhões de reais. Só que na hora
de entrar na casa, na hora de receber a casa, a casa era muito inferior,
muito menor do que me prometeram. E foi assim que aconteceu na
Beira Rio em Imperatriz. Uma obra que foi prometida por três milhões
de reais, gastaram, torraram 10 milhões de reais e uma obra que não
vale um milhão de reais. E o resultado está aí uma obra que já começa
a dar problemas até em menos de três meses. E eu só estou destacando
também a Beira Rio pela falta de transparência do Governo do Estado.
O nosso ofício foi no dia 27 de dezembro e até o presente momento
não recebemos a resposta. Vamos ter que provocar o Ministério Público
para que o Ministério Público possa investigar diante de todos os
elementos  apresentados, para que possa investigar e apresentar, não
ao Deputado Wellington, mas à população do estado do Maranhão,
aos 07 milhões de habitantes e à população de Imperatriz, como foi
gasto esses R$ 10 milhões na Beira Rio, em Imperatriz. Enterraram R$
10 milhões na Beira Rio em Imperatriz. E a população de Imperatriz
compreende sim que nós estamos exercendo nosso papel parlamentar,
que é de fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Se não tem nada
demais, que apresente a cópia da licitação, dos contratos, das notas

fiscais, do que foi gasto, do que foi enterrado na Beira Rio em Imperatriz.
Estou sim em defesa da cidade de Imperatriz e da sua população. Sou
deputado estadual de todo Maranhão e dos mais de 07 milhões de
habitantes do nosso Estado e vou a Imperatriz todas as vezes que
forem necessárias. E saibam que na cidade de Imperatriz não só tem
apaniguados do Governador Flávio Dino, tem sim uma população
consciente e que tem acompanhado os trabalhos do Governador Flávio
Dino e questionam, como e onde enterraram R$ 10 milhões na Beira
Rio, em Imperatriz. Mas a pauta de hoje, Senhor Presidente, a pauta
de hoje, Senhores Deputados, e conto a sensibilidade de V. Ex.ªs, que
possamos aprovar esse Requerimento. E que o Governo do Estado,
que se diz transparente, possa encaminhar a esta Casa cópia da licitação,
cópia dos contratos e cópia das notas fiscais que gastaram na operação
tapa-buracos na MA-006. O trecho não é um trecho, são vários trechos
da MA-006. Eu estou falando, Deputada Nina Melo, de uma área, de
um espaço do estado do Maranhão esquecida pelo Governo do Estado
e tão importante para a economia esquecida pelo Governo do Estado.
E nós não somos omissos, somos atuantes, vigilantes e estamos aqui
em defesa da população do Maranhão. E estamos cobrando, nós
fiscalizamos, nós cobramos e se não vier por meio do requerimento da
Assembleia Legislativa, vamos protocolar invocando a lei federal de
acesso a informação e, senão, vamos ter que judicializar. Senhoras e
senhores, esse é o Governo da Mudança? Um governo que para ter
informação precisa se judicializar? Infelizmente o Governo Flávio Dino
não tem transparência. Solicito aos demais pares a possibilidade, a
oportunidade de aprovar esse requerimento para que tenhamos acesso
aos gastos de R$ 05 milhões na MA-006, no trecho que vai de Balsas
até Alto Parnaíba. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (Questão de Ordem)
– Eu queria pedir a verificação quórum, por gentileza.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Gostaria de
encaminhar pelo Bloco Parlamentar de Oposição, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Nina Melo, V. Ex.ª quer encaminhar este projeto?
Este Requerimento?

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª pode encaminhar daí mesmo.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO (sem revisão da
oradora) – Primeiramente gostaria de cumprimentar o Ministro
Zequinha Sarney, muito bem-vindo à nossa Casa, e ratificar a
importância desse requerimento do Deputado Wellington, para que
haja mais transparência quanto às ações, principalmente da
infraestrutura do atual Governo, no sentido da importância dessa
estrada, a 006, e a necessidade que os munícipes de Formosa da Serra
Negra, Grajaú e Arame estão dessa estrada. As pessoas lá estão tendo
uma dificuldade muito grande de se transportar, precisam pedir carona
em carros grandes, porque carro pequeno não está passando, não está
indo ônibus. Então, está o caos naquela região. Eu como sempre estou
passando por lá e tenho feito esse requerimento, anualmente, ao
secretário de Infraestrutura. Quero reiterar a importância do Governo
do Estado prestar contas com relação a essa reforma que ocorreu na
006 e solicitar novamente, como já fiz ontem, que seja feita a
reconstrução dessa estrada tamanha necessidade para aquela região,
principalmente o Município da Formosa da Serra Negra, que deu a
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maior porcentagem de votos para o Governo Flávio Dino, para o atual
governador e no entanto foi esquecida pelo governador  e pela secretaria.
É só isso, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, para encaminhar pela Liderança do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – A
Liderança encaminha pela manutenção da decisão da Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, vou colocar o requerimento em votação.
Mas farei antes a verificação de quórum solicitada pelo Deputado
Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Por gentileza,
Senhor Presidente. Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Peço que zere o painel e os deputados que assim o desejarem
e deputadas, confirmem suas presenças. Não há quórum para deliberar
as matérias da Ordem do Dia, ficam transferidas para a próxima Sessão.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento, de autoria do
Deputado César Pires, requer depois de ouvida a Mesa seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei nº 011, de sua autoria. Como vota o deputado
Zé Inácio?  Deferido.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Peço aos Senhores Deputados
que, chamo já, Deputado Bira, que logo após a fala do Deputado Bira
e do Deputado Braide que com a concordância de V. Exas.  nós possamos
encerrar a  Sessão para que iniciemos a Sessão  Solene.  Deputado Bira
do Pindaré pela liderança do Bloco Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, uma Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, eu só queria pedir a colaboração de V.
Exa. haja vista que eu tenho  dois assuntos  para tratar muito
importantes que  estão  acontecendo  na  Região do Médio Mearim.
Então, eu também gostaria de usar a tribuna.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Tudo bem, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, saudar aqui
a presença do Ministro Sarney Filho, que está aqui comparecendo a
esta Sessão da Assembleia, demais colegas parlamentares, imprensa,
galeria, servidores, povo do Maranhão.  Senhor  Presidente,  eu pedir
este Tempo de Liderança  para fazer um registro especial  em razão da
posse  do novo  Bispo de   Caxias,  da  Diocese de Caxias,  Sebastião
Lima Duarte. Conheço Dom Sebastião há muito tempo, desde o tempo
em que ele era seminarista, é uma pessoa de extrema capacidade,

comprometida e muito próxima do povo até pelas suas origens, é filho
de Carutapera, era Bispo de Viana até pouco tempo e agora foi designado
Bispo de Caxias, assumindo o lugar do Bispo Dom Vilson Basso que
foi para a Diocese de Imperatriz. Então faço questão de registrar porque
essa posse vai acontecer no próximo sábado, às 17h, e, certamente, a
população de Caxias vai estar em peso prestigiando a posse do seu
novo bispo e desejando a Dom Sebastião que ele possa desenvolver a
sua missão como sempre fez, isto é, com muita qualidade e com bons
resultados para que a igreja se anime cada vez mais e possa cumprir o
seu papel como sempre cumpriu na história, ajudando a comunidade,
levando o Evangelho, mas levando também a consciência da população
nas suas mudanças de atitude. Eu sou muito devedor da Igreja Católica,
a minha formação começou na Igreja Católica como membro da Pastoral
da Juventude, ocupei a coordenação de grupos de jovens da Paróquia,
da Diocese e aí conheci Dom Vilson Basso que foi assessor da
Coordenação da Pastoral da Juventude aqui na Diocese de São Luís. A
partir daí, passamos a ter uma intensa participação em todas as esferas
de organização da sociedade, impulsionados pela fé e pela consciência
cidadã que a gente adquiriu dentro da igreja pelo chamado da igreja,
inclusive em relação ao laicato, esse é o ano do laicato dentro da Igreja
Católica, que chama os cristãos a assumirem a sua responsabilidade no
meio social, eu passei então a ter uma trajetória muito intensa na
militância social no Estado do Maranhão. Assim foi na universidade
no movimento estudantil, assim foi no movimento sindical quando fui
presidente do Sindicato dos Bancários, assim foi na militância partidária
e na gestão pública. Enfim, então eu tenho um débito muito grande
com a Igreja Católica que cumpriu um papel estratégico na história
recente do nosso país, na resistência à ditadura, na formação de
movimentos sociais, organização das comunidades e eclesiais de bases,
tudo isso criou uma base que gerou muitas lideranças que ocuparam
funções importantes em todo o território brasileiro. A Igreja Católica
foi responsável pela formação de muitas dessas lideranças, graças à
teologia da libertação, graças ao engajamento e à compreensão da ação
da igreja no meio social por meio das pastorais sociais, cujo importante
papel nós reconhecemos no cenário brasileiro, seja hoje, seja ontem,
seja amanhã. Certamente Dom Sebastião, que sempre foi alinhado com
a ação das pastorais, vai também fazer esse trabalho com muita
intensidade na Diocese de Caxias, reforçando o trabalho de todos os
bispos no Estado do Maranhão, aliás, já era assim na Diocese de Viana
e será assim certamente com muita força também na Diocese de Caxias.
Parabenizo o novo Bispo de Caxias, Dom Sebastião, desejando a ele
sucesso na sua missão e que Deus possa abençoá-lo grandemente, mas
parabenizo, sobretudo, todos os fieis da Igreja Católica da Diocese de
Caxias que certamente estão ganhando um grande bispo, um grande
pastor que vai cumprir o seu papel com muita qualidade em toda a
diocese de Caxias. Era esse o meu registro. Senhor Presidente, agradeço
a atenção e desejo mais uma vez que Deus possa abençoar fortemente
o trabalho da igreja de maneira especial na diocese de Caxias nessa
nova missão de Dom Sebastião à frente como bispo da diocese de
Caxias, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como houve a concordância da desistência dos Tempos dos
Blocos, chamarei agora o Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos,
pela Liderança do Bloco Independente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, eu acabo de chegar da Procuradoria-Geral de Justiça, sede
do Ministério Público do Estado do Maranhão, e me dirigi até a
Procuradoria conforme tinha me compromissado ontem para ingressar
com uma representação contra o município de São Luís por conta da
indústria de multas que vem acontecendo e foi deflagrada nos últimos
dias. Senhores deputados, só para que vocês tenham uma ideia, da
recepção até o protocolo, quando eu cheguei para ingressar com a
representação e que já está aqui como recebido do órgão ministerial,



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                     SEGUNDA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2018 15
três pessoas me abordaram, três servidores do Ministério Público do
Estado, me falando e me relatando as irregularidades na aplicação de
multas por parte da Prefeitura de São Luís. E aqui quero deixar bem
claro: Todos nós queremos um trânsito seguro. Todos nós queremos
uma fiscalização efetiva, mas aquilo que aconteça, não aquilo que não
aconteceu. Mas foi exatamente isso que  a Prefeitura de São Luís fez
nos  últimos  dias. Ontem, depois de toda a repercussão e aqui, claro,
o trabalho da imprensa, dos condutores que reclamaram, a eles deve-se
essa medida, a Prefeitura resolve admitir as suas falhas. Onde está o
problema? A Prefeitura só reconheceu parte dos seus erros. Disse que
vai anular as multas que foram duplicadas em um ponto específico de
um cruzamento de duas vias da capital. Ora, senhoras e senhores, ao
lado dessas situações existem várias outras, pessoas que tiveram a
placa do seu carro colocada em outro carro e receberam multas.   Pessoas
que têm a infração no período da manhã, no horário da manhã e a foto
retirada com o flash à noite. Pessoas que estavam em suas residências
e nem estavam na cidade e receberam a notificação como se aqui
estivessem. E é exatamente por isso que a representação foi protocolada
e o Ministério Público já dará início a um processo, abertura de um
processo, para que seja investigada essa indústria de multas em São
Luís. E mais do que isso, quem sabe seja requisitada até uma auditoria
no sistema de fiscalização e de expedição de multas por parte da
Prefeitura de São Luís. É isso, senhoras e senhores, que eu entendo que
é o nosso papel de fiscalizar os atos do Poder Público. E é por isso que
fiz e acompanharei até o final o procedimento do Ministério Público
por vários motivos: Primeiro, porque a Prefeitura não reconheceu os
erros em sua totalidade. Vários condutores que tiveram contra si emitidas
infrações irregulares e indevidas não serão anuladas. Só uma parte foi
reconhecida pela Prefeitura. Segundo, nós não podemos esquecer esses
erros não podem voltar a acontecer e é exatamente por isso que eu
conto com a efetiva participação e trabalho do Ministério Público
realizando uma fiscalização séria, independente e quem sabe até uma
auditoria nessa indústria de multas que foi aplicada em São Luís. Seria
bom alguns colegas, aqui da Casa, andarem menos por Teresina e mais
por São Luís, na capital do Estado para saberem como é que está a
situação das irregularidades na aplicação das multas aqui. Portanto, o
que tenho aqui é a certeza e a confiança de que o Ministério Público do
Estado do Maranhão tomará a frente, abrirá procedimento investigatório
necessário e, ao final, possa dar tranquilidade ao povo de São Luís de
que realmente o que teremos é um trânsito seguro, não uma indústria
de multas que serão aplicadas de forma indevida, como vêm sendo
aplicadas. E que bom, que bom que aconteceu esse episódio das multas
para que o prefeito, que estava sumido, pudesse aparecer. Não
pessoalmente, mas por meio do Secretário, é sinal que pelo menos
serviu para acordar o prefeito de São Luís. Já é um grande começo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro, pela Liderança do Bloco
Democrático, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
Membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna é para tratar de um assunto muito sério. Estive em audiência
com o Prefeito Fred Maia, da cidade de Trizidela do Vale, onde ele está
muito preocupado com a situação do rio Mearim. Eu venho aqui à
tribuna desta Casa realmente para solicitar que o Governo tome
providências de ordem emergencial, que sejam tomadas medidas
preventivas. Porque não podemos aguardar, Deputado Wellington do
Curso, que aconteça tragédia para depois vir Força nacional, Corpo de
Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Defesa Civil, dispensas de
licitações, enfim, todas as medidas para passar, vamos dizer assim,
sebo em “venta de jumento de cavalo”. Porque fico triste quando ando
pela região do Médio Mearim e a gente se depara que a água dos rios
não sobe do dia para a noite, Deputado Wellington, ela vem em uma

constante e aí a gente não vê nenhum órgão tomando providência para
que realmente seja, pelo menos, reunido com os gestores tanto de
Pedreiras e Trizidela do Vale, tratado com a população ribeirinha que
está sofrendo, que vão sofrer com a enchente do rio Mearim e isso nos
preocupa. Sem falar de vários povoados que hoje estão realmente
ilhados por causa dessas águas, como é o caso da Boca da Mata, Santa
Emília, Centro da Velha Rosa e Alto de Areia. E venho aqui tratar
também da questão desse povoado Centro da Velha Rosa, que fica
localizado na MA, que liga Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga. Isso
aqui, desde o meu primeiro discurso, Deputado Levi, foi justamente
fazendo um pedido que fosse feito o asfalto dessa estrada que liga
Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga e, até hoje, nós não tivemos
nenhuma noticia, nenhuma providencia junto do Governo que aquele
povo está sofrendo. Eu sou da base do Governo, mas eu não aceito que
realmente o povo de Trizidela do Vale seja injustiçado. Presidente, eu
peço aqui a colaboração, o apoio de V. Ex.ª. que V. Ex.ª tem um contato
direto com o Governador Flávio Dino porque  hoje eu ainda não tive a
sorte de nem receber uma mensagem, mas que realmente tome
providências tanto na questão do Rio Mearim quanto na questão da
estrada que liga Trizidela do Vale a São Luís Gonzaga. O que eu fico
mais triste, Senhor Presidente  é que nós somos Deputados da Base do
Governo, aprovamos as questões que o Governo envia para a Assembleia
Legislativa, mas vem uma pessoa que não faz nem parte desta Casa
para levar nossos Prefeitos para o Governo para fazer audiência com o
Governador. Eu acho que isso é inadmissível. Se nós estamos em um
time, se nós estamos em um grupo, se nós fazemos parte do Governo,
eu acho que nós temos que ser tratados como Governo, não Governo
aqui pra ser tratado dentro da Assembleia Legislativa e Oposição, lá
em baixo. Então, eu peço a colaboração, são problemas que vão afetar
diretamente a população, onde são banhados pelo Rio Mearim que são
mais de 80 municípios. O Rio Mearim é um rio muito importante e nós
temos que chamar a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério
da Integração, a Defesa Civil tanto municipal, como estadual para que
tome providências logo de antemão, mandar equipes para fazer essa
avaliação do aumento absurdo das águas, como a Secretaria de Meio
Ambiente onde o secretário esteve aqui nesta Casa, vamos aprovar
questões sobre o meio ambiente como também o Corpo de Bombeiros
e o Governo do Estado do Maranhão. Então é um apelo, estou trazendo
a esta tribuna, estou trazendo ao conhecimento de todos os órgãos
responsáveis, estou trazendo e chamando a atenção do Governo do
Estado do Maranhão para que lá na frente não aconteça o pior e venham
fazer discursos que não vão realmente resolver a problemática do povo
depois do caldo derramado. São estas as minhas palavras, Senhor
Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, V. Exa. ainda vai utilizar a tribuna?

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Sétima Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e um
de fevereiro de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.
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Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Braga.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Nina Melo,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira, Sousa Neto,
Vinícius Louro e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Alexandre Almeida, Cabo Campos, Edivaldo Holanda, Graça Paz,
Hemetério Weba, Max Barros, Paulo Neto, Rigo Teles, Sérgio Frota,
Stênio Rezende, Valéria Macêdo e Wellington do Curso. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a
palavra aos Deputados Júnior Verde, Professor Marco Aurélio, Sérgio
Vieira, Eduardo Braide, Rafael Leitoa, Francisca Primo e Bira do Pindaré.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência o Projeto de Lei nº 353/2017,
(Mensagem nº 117/2018), de autoria do Poder Executivo, que aprova o
Plano Estadual de Educação Ambiental do Maranhão e  o Projeto de
Lei nº 354/2017, (Mensagem nº 116/2018), de mesma autoria, que cria
a “Bolsa Preceptora” e a “Bolsa Residente” no âmbito do Estado do
Maranhão, suspendendo os trabalhos para que as Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania; Educação, Cultura, Desporto, Ciência
e Tecnologia e a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Controle emitissem os respectivos pareceres. Reabertos os trabalhos,
o Presidente da CCJC, Deputado Glalbert Cutrim, informou que ambos
os Projetos foram aprovados nas Comissões técnicas. Desta forma, o
Presidente da Mesa, colocou em votação os Projeto de Lei nº 353 e
354/2018, que foram aprovados nos seus turnos regimentais e
encaminhados à sanção Governamental. Em primiero turno, foram
também aprovados os Projetos de Lei nºs: 236/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização de vistoria anual, com emissão de Laudo Técnico, para
utilização de brinquedos em parques infantis de Educação Infantil ou
Ensino Fundamental público ou privado, parques públicos de diversão,
clubes, condomínios, hotéis e similares, com pareceres favoráveis da
CCJC e da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Projeto de Lei nº
249/2017, de mesma autoria, que dispõe sobre as diretrizes da Política
Estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local
de startups, com pareceres favoráveis da CCJC e da  Comissão de
Assuntos Econômicos. Os Requerimentos nºs: 014, 020, 021, 022 e
023/2018, todos de autoria do Deputado Wellington do Curso, foram
transferidos para a próxima Sessão devido a ausência do autor. Por
fim, foi aprovado o Requerimento nº 029/2018, de autoria do Deputado
Antônio Pereira, solicitando que seja dispensado de pauta para
recebimento de emendas o Projeto de Lei n° 020 /18, de sua autoria.
Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 031/
2018, de autoria do Deputado Fábio Macêdo, solicitando que seja
registrado nos Anais da Casa, mensagem de pesar pelo falecimento do
Senhor Jossival Saturnino, Vereador do Município de Pedreiras,
ocorrido no dia dezenove de fevereiro do ano em curso. Na forma do
Regimento Interno desta Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 032/2018, de autoria
do Deputado César Pires e 034/2018, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Raimundo Cutrim. No tempo dos Blocos e Partidos, o
Deputado Edilázio Júnior falou pela Liderança do Partido Verde, a
Deputada Nina Melo falou pela Liderança do Bloco Parlamentar de
Oposição e o Deputado Rogério Cafeteira falou pela Liderança do
Governo. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada mais

havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo
que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 22 de
fevereiro de 2018.

Ata da Sétima Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e um
de fevereiro de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Braga.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio
Braga, Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Francisca Primo, Glalbert
Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Nina Melo,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Vieira, Sousa Neto,
Vinícius Louro e Zé Inácio. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Alexandre Almeida, Cabo Campos, Edivaldo Holanda, Graça Paz,
Hemetério Weba, Max Barros, Paulo Neto, Rigo Teles, Sérgio Frota,
Stênio Rezende, Valéria Macêdo e Wellington do Curso. O Presidente,
Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos
de Lei nºs: 021/18, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
dispõe sobre a divulgação dos valores arrecadados com leilões de
apreensão de veículos no Estado do Maranhão e 022/18, de autoria do
Deputado Josimar Maranhãozinho, que considera de Utilidade Pública
a Associação de Moradores da Nova Jerusalém e Eurico Galvão –
AMNJEG, no Município de Santa Inês; Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 006/18, de autoria do Deputado Roberto Costa, que
concede a Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Carlos Alessandro
Rodrigues Assis; 007/18, também de autoria do Deputado Roberto
Costa, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Ronald
Alexandre Camilo; 008/18, de autoria da Deputada Valéria Macêdo,
que concede o Título de Cidadã Maranhense à Senhora Miguelina
Paiva Vecchio, natural do Estado do Rio Grande do Sul; Requerimentos
nºs: 032/18, do Deputado César Pires, solicitando que seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei nº 011/2018, de sua autoria; 034/18, do
Deputado Bira do Pindaré, solicitando que seja discutido e votado em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei nº 018/18 de sua autoria; 035/18, do Deputado
Sousa Neto, solicitando que seja transferida para o dia 25 de abril do
corrente ano, a Sessão Solene de entrega da Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Célio Silveira Filho;
Indicações nºs: 037/18, do Deputado Max Barros, ao Presidente da
Companhia Energética do Maranhão S/A, solicitando a implantação
do Programa Luz para Todos no Povoado Ladeira, no Município de
Santa Quitéria do Maranhão; 038/18, do Deputado Sérgio Vieira, ao
Senhor Governador do Estado do Maranhão,  Flávio Dino, solicitando
a ampliação  do espaço físico expansão  dos   cursos oferecidos pela
Universidade Estadual do  Maranhão, no  Município de Açailândia.
Não havendo mais Matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
publicação a matéria lida pelo primeiro Secretário, após deferir as
indicações acima mencionadas e concedeu a palavra ao Deputado Júnior
Verde para relatar que o Governador anunciou ontem que convocará
parte dos concursados “subjudices” para Polícia Militar. O Deputado
Professor Marco Aurélio anunciou um grande evento que acontecerá
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no dia 02 de março do ano em curso, na Cidade de Imperatriz em apoio
à reeleição do Governador Flávio Dino. Por sua vez, o Deputado
Sérgio Vieira discorreu sobre a conclusão das obras de reforma das
instalações do IEMA, na Cidade de Açailândia. O Deputado Eduardo
Braide manifestou sua indignação quanto a aplicação indevida de multas
de trânsito na Cidade de São Luís, informando que vai entrar com
representação no Ministério Público solicitando a anulação dessas
multas bem como a investigação desse fato junto à Prefeitura de São
Luís. Em seguida, o Deputado Rafael Leitoa agradeceu a participação
de todos os membros da sociedade civil e do Secretário Marcelo Coelho,
na Audiência Pública que discutiu a situação da Reserva Itapiracó. A
Deputada Francisca Primo parabenizou a professora aposentada e
proprietária rural, a Senhora Concita, da Comunidade da Pindoba, que
foi a primeira mulher a ser eleita como presidente do CONSER. Por
fim o Deputado Bira do Pindaré relatou a audiência pública sobre a
APA do Itapiracó, informando que a venda de lotes nessa área foi
proibida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Esgotado o
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência o Projeto de Lei nº 353/2017, (Mensagem nº
117/2018), de autoria do Poder Executivo, que aprova o Plano Estadual
de Educação Ambiental do Maranhão e  o Projeto de Lei nº 354/2017,
(Mensagem nº 116/2018), de mesma autoria, que cria a “Bolsa
Preceptora” e a “Bolsa Residente” no âmbito do Estado do Maranhão,
suspendendo os trabalhos para que as Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
e a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
emitissem os respectivos pareceres. Reabertos os trabalhos, o
Presidente da CCJC, Deputado Glalbert Cutrim, informou que ambos
os Projetos foram aprovados nas Comissões técnicas. Desta forma, o
Presidente da Mesa, colocou em votação os Projeto de Lei nº 353 e
354/2018, que foram aprovados nos seus turnos regimentais e
encaminhados à sanção Governamental. Em primeiro turno, foram
também aprovados os Projetos de Lei nºs: 236/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização de vistoria anual, com emissão de Laudo Técnico, para
utilização de brinquedos em parques infantis de Educação Infantil ou
Ensino Fundamental público ou privado, parques públicos de diversão,
clubes, condomínios, hotéis e similares, com pareceres favoráveis da
CCJC e da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Projeto de Lei nº
249/2017, de mesma autoria, que dispõe sobre as diretrizes da Política
Estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local
de startups, com pareceres favoráveis da CCJC e da  Comissão de
Assuntos Econômicos. Os Requerimentos nºs: 014, 020, 021, 022 e
023/2018, todos de autoria do Deputado Wellington do Curso, foram
transferidos para a próxima Sessão devido à ausência do autor. Por
fim, foi aprovado o Requerimento nº 029/2018, de autoria do Deputado
Antônio Pereira, solicitando que seja dispensado de pauta para
recebimento de emendas o Projeto de Lei n° 020 /18, de sua autoria.
Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 031/
2018, de autoria do Deputado Fábio Macêdo, solicitando que seja
registrado nos Anais da Casa, mensagem de pesar pelo falecimento do
Senhor Jossival Saturnino, Vereador do Município de Pedreiras,
ocorrido no dia dezenove de fevereiro do ano em curso. Na forma do
Regimento Interno desta Casa, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 032/2018, de autoria
do Deputado César Pires e 034/2018, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Raimundo Cutrim que discorreu sobre a intervenção militar
no Rio de Janeiro e sobre a crise no sistema de segurança pública. No
tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado Edilázio Júnior
que, falando pelo Partido Verde, discorreu sobre a guerra velada entre
o Batalhão de Trânsito e a Polícia Militar.  Pela liderança do Bloco
Parlamentar de Oposição, a Deputada Nina Melo, cobrou providências
do Governo do Estado quanto a conclusão da obra da MA 278, da MA
036 e da MA 006. Em seguida, ouviu-se o Deputado Rogério Cafeteira,
que pela Liderança do Governo, rebateu as afirmações feitas Deputado

Adriano Sarney na Sessão Ordinária anterior sobre a reportagem
publicada no Jornal Valor Econômico, afirmando que o foco da matéria
não era a saúde financeira do Maranhão e que a Gestão do Governador
Flávio é competente e séria. No Expediente Final não houve orador
inscrito. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
21 de fevereiro de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Júnior Verde - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Fábio Braga - Segundo Secretário, em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 27/02/2018 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 262 /2017, de autoria do
Poder Executivo, que Dispõe sobre a Implementação do Programa
“Adote um Casarão” pelo Governo Estadual e dá outras
providências- RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

02- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 263 /2017, de autoria do
Poder Executivo, que Altera a Lei nº 9.878, de 18 de julho de 2013,
que cria o Conselho Estadual de Esporte e Lazer do Maranhão e
a Lei nº 8.702, de 05 de novembro de 2007, que cria o Fundo
Estadual de Esportes - RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO;

03- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 264 /2017, de autoria do
Poder Executivo, que Dispõe sobre a criação e transformação de
Organizações Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão
e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO MARCO
AURÉLIO;

04- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 265 /2017, de autoria do
Poder Executivo, que Altera o efetivo disposto no Quadro de Cargos
Efetivos do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001/2018, de autoria
do Poder Executivo, que  Autoriza o Poder Executivo a celebrar
Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não
Reembolsável com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social
– BNDES, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
MARCO AURÉLIO;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 317/2017, de autoria
do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que  Dispõe sobre a
“Vida Útil” de Viaturas que compõem a Frota do Sistema de
Segurança Pública do Estado do Maranhão, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 361/2017, de autoria
do Senhor Deputado Adriano Sarney, que Acrescenta dispositivos à
Lei nº 10.402/2015, que dispõe sobre a criação do  Programa
Artesanato do Maranhão, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 339/2017, de autoria
do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que  Regulamenta
o § 5º, do Art. 19, da Constituição do Estado do Maranhão, e dá
outras providências - RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 006/2018, de autoria
da Senhora Deputada Andrea Murad, que Cria a Semana de Incentivo
à Prática de Esportes nos Estabelecimentos de Ensino Público do
Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 005/2018, de autoria
do Senhor Deputado Josimar de Maranhãozinho, que Insere no
Calendário Cultural, Turístico e Religioso do Estado do
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Maranhão,  o “Festejo de São Sebastião”, no Município de
Carutapera, Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
CARLINHOS FLORÊNCIO;

11- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 003/2018, de autoria
do Senhor Deputado Ricardo Rios, que Altera dispositivos da Lei nº
9.067, de 24/11/2009, que dispõe sobre a construção de estações de
tratamento de esgotos sanitários em edifícios e condomínios, e
dá outras providências - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;

12- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 352/2017, de autoria
do Senhor Deputado Sérgio Frota, que Dispõe sobre a
Obrigatoriedade de Identificação de Passageiro de Transporte
Público Intermunicipal, quando o percurso da viagem seja igual
ou superior a 100 km (cem quilômetros) - RELATOR DEPUTADO
CARLINHOS FLORÊNCIO;

13- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 010/2018, de autoria
do Senhor Deputado César Pires, que Considera de Utilidade Pública
a Associação Folclórica e Cultural Bumba Meu Boi Caprichoso
do Vale do Itapecuru de Codó, no Município de Codó, no Estado
do Maranhão - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

14- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 009/2018, de autoria
do Senhor Deputado Stênio Rezende, que Revoga a Lei nº 8.662, de
05 de setembro de 2007, que Considera de Utilidade Pública a
Associação Cultural Recriar do Caratatiua - ACRDC - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

15- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052/
2017, de autoria do Senhor Deputado Sousa Neto, que Concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor
Clélio Silveira Filho - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;

16- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054/
2017, de autoria do Senhor Deputado Rogério Cafeteira, que Concede
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel
QOPM Jorge Allen Guerra Luongo, Sub Comandante Geral da
Polícia Militar do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM;

17- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/
2017, de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Reverendíssimo Padre Cláudio Sousa Fernandes - RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO;

18- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/
2017, de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que Concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Jornalista
Senhor Pedro Batista Freire - RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM;

19- MOÇÃO Nº 001/2018, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que Envia “Mensagem de Aplausos”,
manifestando extensa admiração ao trabalho desenvolvido pelo
Instituto de Defesa do Rio Balsas – IDERB presidido pelo Senhor
Miranda Neto - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

20- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
219/2017, de autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que Obriga
todas as casas noturnas que oferecem músicas ao vivo: mecânica
e/ou eletrônica, no Estado do Maranhão, fixarem placas
informativas referentes a valor do ingresso e/ou couvert artístico
cobrado - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

21- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
327/2017, de autoria do Poder Executivo, que Dispõe sobre a
composição da guarda prisional e a concessão de indenização
para aquisição de fardamento e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

22- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
332/2017, de autoria do Tribunal de Contas, que Dispõe sobre o
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Quadro de Pessoal
Efetivo da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado do

Maranhão, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA;

23- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
142/2017, de autoria da Senhora Deputada Ana do Gás, que Institui a
Política Estadual de Incentivo à Geração e ao uso da Energia
Solar – Pró-Solar, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 21 de fevereiro de 2018. Máneton Antunes de Macêdo
- Diretor Legislativo

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DO TRABALHO; EDUCAÇÃO, CULTURA,
DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, REALIZADA AOS 21
DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO  DE 2018,  ÀS  10
HORAS E 35 MINUTOS,  NO PLENÁRIO  DEPUTADO
“GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
ANTÔNIO PEREIRA
ROGÉRIO CAFETEIRA
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
ROBERTO COSTA
FÁBIO BRAGA
FRANCISCA PRIMO
RAFAEL LEITOA
VINICIUS LOURO
EDSON ARAÚJO
JÚNIOR VERDE
LÉO CUINHA
ANDRÉA MURAD
BIRA DO PINDARÉ
SOUSA NETO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

353/2017  – (MENS. GOV. Nº 117/17) – APROVA o Plano Estadual
de Educação Ambiental do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado GLALBERT  CUTRIM
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle; Administração Pública, Seguridade
Social e Relações do Trabalho.

DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.

PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
354/2017  – (MENS. GOV. Nº 116/17) – CRIA a “Bolsa Preceptora”
e a “Bolsa Residente” no âmbito do Estado do  Maranhão e dá outras
providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado GLALBERT  CUTRIM
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,

Finanças, Fiscalização e Controle; Educação, Cultura, Desporto, Ciência
e Tecnologia.

DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
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SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 21 de Fevereiro de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO  DO ANO  DE 2018,  ÀS
8 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
CARLINHOS FLORÊNCIO
ROGÉRIO CAFETEIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

346/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública Estadual a Associação
de Moradores e Produtores do Povoado Cabeceira do Magu, com sede
e foro no Município de Santana do Maranhão-Ma.

AUTORIA: Deputado FÁBIO MACEDO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 002/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

347/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública Estadual o Sindicato
dos Pescadores ((as) Profissionais, Artesanais, Aquicultores (as),
Marisqueiros (as), Criadores (as) de Peixe, Marisco e Trabalhadores
(as) na  Pesca do Município de Santana do Maranhão-Ma.

AUTORIA: Deputado FÁBIO MACEDO
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 003/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

348/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública Estadual a Colônia de
Pescadores do Município de Santana do Maranhão-Ma.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 004/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

349/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública Estadual a Associação
de Lavradores do Povoado Coqueiro do Magu, com sede e foro no
Município de Santana do Maranhão-Ma.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 005/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

358/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública Estadual a Associação
Comunitária de Recuperação a Pessoa com Dependência Química
Projeto Cristo é a Verdade que Liberta, com sede e foro no Município
de Alto Alegre do Maranhão-Ma.

AUTORIA: Deputado JÚNIOR VERDE
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 006/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

359/2017 – CONSIDERA de Utilidade Pública Estadual a Associação

Centro Cultural, Recreativo Sambeneditense – CECRESBE, com sede
e foro no Município de São Benedito do Rio Preto-Ma.

AUTORIA: Deputado RAFAEL L,EITOA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 007/2018 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 261/2017  – PRORROGA  a contratação de operações de crédito à
conta do “Programa Maranhão Juros Zero”, que tem como objetivo
incentivar o empreendedorismo, alavancar o investimento produtivo e
promover a geração de emprego e renda no Estado.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma original,

nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 009/2018 – Emitido à  MOÇÃO Nº 031/2017 –

De APLAUSOS ao CB PM Nº 565/01 EVANDRO COSTA
MONTEIRO.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 010/2018 – Emitido à  MOÇÃO Nº 041/2017 –

De APLAUSOS ao Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral de
Chapadinha, Doutor CRISTIANO SIMAS.

AUTORIA: Deputado LEVI PONTES
RELATORIA: Deputado MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 011/2018 – Emitido à  MOÇÃO Nº 039/2017 –

De APLAUSOS ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, WALTER
WANDERLEY, titular da Delegacia do Anjo da Guarda.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 012/2018 – Emitido à  MOÇÃO Nº 033/2017 –

De APLAUSOS ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, CARLOS
ALESSANDRO DE ASSIS, Superintendente Estadual de Repressão e
Combate ao Narcotráfico.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 013/2018 – Emitido à  MOÇÃO Nº 040/2017 –

De APLAUSOS ao Major da Polícia Militar do Maranhão, CLÁUDIO
ANDRÉ DE ARAÚJO SOUSA, comandante do 1º Batalhão da PM
MA..

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 014/2018 – Emitido à  MOÇÃO Nº 038/2017 –

De APLAUSOS ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, THIAGO
BARDAL, Superintendente Estadual de Investigações Criminais.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 015/2018 – Emitido à  MOÇÃO Nº 034/2017 –

De APLAUSOS ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão,
SEBASTIÃO ALBUQUERQUE UCHÔA NETO.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
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PARECER Nº 016/2018 – Emitido à  MOÇÃO Nº 035/2017 –

De APLAUSOS ao Coronel da Polícia Militar do Maranhão, JOÃO
MACHADO DA SILVA.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 017/2018 – Emitido à  MOÇÃO Nº 036/2017 –

De APLAUSOS ao Delegado da Polícia Civil do Maranhão, MARCOS
AFFONSO JÚNIOR.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 018/2018 – Emitido à  MOÇÃO Nº 037/2017 –

De APLAUSOS ao Major da Polícia Civil do Maranhão, CARLOS
MARCELO JOSÉ MACEDO DE CARVALHO.

AUTORIA: Deputado SOUSA NETO
RELATORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
PARECER Nº 019/2018 – Emitido à  MOÇÃO Nº 042/2017 –

De APLAUSOS ao Governo do Estado do Maranhão, à Secretaria de
Estado da Segurança e à CODEVIM (Coordenação das Delegacias de
Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher)  pelos 30
(trinta) anos de implantação da Delegaciua da Mulher no Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACÊDO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

Voto do Relator
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  21 de Fevereiro de  2018..

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

P O R T A R I A   Nº 072/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 170/2018 - DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR, matrícula 1646314 e JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885, ambos lotados na Diretoria
de Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto do Contrato  GERC - AC PPEF 574361/2014, firmado
entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão  e a Companhia
Energética do Maranhão CEMAR, cujo objeto  versa o fornecimento
de energia elétrica para a Sede desta Assembleia Legislativa, conforme
determina  o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art.
67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 21
de fevereiro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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